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Porządek obrad

66. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 3 i 4 grudnia 2014 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu Te-
rytorialnego.

2. Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

3. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. 

4. Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych.

5. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

6. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

7. Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych.

8. Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym.

9. Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

10. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i 
przekazywaniu informacji kryminalnych.

11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej 
ofiarom niektórych przestępstw.

12. Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata.

13. Ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólno-
tą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej 
strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27  czerwca 2014 r.

14. Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw.

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych  – prezes Teresa Hernik

Urząd Regulacji Energetyki  – wiceprezes Maciej Bando



Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji  – sekretarz stanu Stanisław Huskowski

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Hanna Majszczyk 
  – podsekretarz stanu Jarosław Neneman 
  – podsekretarz stanu Dorota Podedworna-Tarnowska

Ministerstwo Gospodarki  – sekretarz stanu Tomasz Tomczykiewicz 
  – podsekretarz stanu Ilona Antoniszyn-Klik 
  – podsekretarz stanu Mariusz Haładyj

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  – sekretarz stanu Jarosław Duda

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – podsekretarz stanu Zofia Szalczyk

Ministerstwo Sprawiedliwości  – sekretarz stanu Jerzy Kozdroń 
  – podsekretarz stanu Wojciech Węgrzyn

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – sekretarz stanu Rafał Trzaskowski 
 

Waleryj Czałyj  – wiceprzewodniczący administracji prezydenta Ukrainy

Andrij Deszczyca  – ambasador Ukrainy w Polsce

Jerzy Stępień  – przewodniczący Komisji Samorządu  
     Terytorialnego Senatu I kadencji

Magdalena Dygat-Dudzińska  – córka Stanisława Dygata





(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan 
Borusewicz oraz wicemarszałkowie Stanisław Kar-
czewski, Jan Wyrowiński i Maria Pańczyk-Pozdziej)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Otwieram sześćdziesiąte szóste posiedzenie 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana se-

natora Przemysława Błaszczyka oraz pana senatora 
Stanisława Gorczycę. Listę mówców prowadzić bę-
dzie pan senator Stanisław Gorczyca.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 
stole prezydialnym.

Informuję, że Sejm na osiemdziesiątym posiedze-
niu w dniu 28 listopada 2014 r. przyjął wszystkie 
poprawki Senatu do ustawy – Prawo o aktach stanu 
cywilnego, do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, do 
ustawy o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin 
oraz do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia.

Ponadto na tym samym posiedzeniu Sejm przyjął 
większość poprawek Senatu do ustawy o komisjach 
lekarskich podległych ministrowi właściwemu do 
spraw wewnętrznych, do ustawy o ochronie i pomocy 
dla pokrzywdzonego i świadka, do ustawy o uchyle-
niu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego 
„Program dla Odry – 2006”, do ustawy o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto Sejm odrzucił wszystkie poprawki 
Senatu, zgłoszone przez Senat do ustawy o zmianie 
ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio-
sków o przyznanie płatności.

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 23 paź-
dziernika 2014 r. prezes Rady Ministrów przeka-
zał Senatowi sprawozdanie z realizacji Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 
Sprawozdanie to zawarte jest w druku nr 754. W dniu 

28 października 2014 r. marszałek Senatu skierował je 
do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej na posiedzeniu w dniu 13 listopada 
2014 r. oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2014 r. 
zapoznały się ze sprawozdaniem i poinformowały 
o tym marszałka.

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

Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: 
ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z re-
alizacją ustawy budżetowej – proponuję, aby był to 
punkt trzeci porządku obrad, to znaczy aby znalazł się 
on po ustawie o obrocie instrumentami finansowymi; 
ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych – 
proponuję, aby był to punkt czwarty porządku obrad, 
po punkcie dotyczącym ustawy okołobudżetowej; 
ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym – 
proponuję, aby był to punkt piąty porządku obrad, 
po punkcie dotyczącym usług płatniczych; ustawa 
o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw – proponuję, aby był to 
punkt szósty porządku obrad, po punkcie dotyczą-
cym ustawy o podatku akcyzowym; ustawa o zmia-
nie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – pro-
ponuję, aby był to punkt siódmy porządku obrad, 
po punkcie dotyczącym spółek prawa handlowego; 
ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu mię-
dzy Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii 
Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jed-
nej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego 
w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 
2014 r. – proponuję rozpatrzenie tego punktu po punk-
cie dotyczącym setnej rocznicy urodzin Stanisława 
Dygata; ustawa o zmianie ustawy o specjalnych stre-
fach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw 
– proponuję rozpatrzenie jej po punkcie o stowarzy-
szeniu między Unią Europejską a Ukrainą.

Jeśli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że 
Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 02)
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(Głos z sali: Nie, jeszcze nie został…)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Nie, nie, ten 

punkt nie został jeszcze wprowadzony.)
(Głos z sali: Dopiero będzie.)
Aha, dobrze, to do tych pięciu.
(Wesołość na sali)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Jest sygnaliza-

cja…)
(Głos z sali: Ta ustawa jeszcze…)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: To była tylko sy-

gnalizacja, że jeżeli Sejm to przegłosuje, to będziemy 
wprowadzać…)

Przepraszam, Panie Marszałku, opuściłem jeszcze 
punkt czwarty: ustawa o zmianie ustawy o usługach 
płatniczych.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Czyli w stosunku do wszystkich pan zgłasza…
(Głos z sali: Do wprowadzonych…)
(Senator Bogdan Pęk: Do tych wprowadzonych…)
Rozumiem.
(Głos  z sali: …poniżej trzech dni.)
(Senator Bogdan Pęk: Tak, poniżej trzech dni.)
(Senator Mieczysław Augustyn: O rehabilitacji 

nie.)
(Głos z sali: I o stowarzyszeniu też nie.)
(Głos z sali: O rehabilitacji nie i o stowarzyszeniu 

nie.)
O ratyfikacji nie i o rehabilitacji nie. Dobrze.
To jest mój wniosek, uzasadnienie już podałem: te 

wszystkie ustawy muszą być wprowadzone z dniem 
1 stycznia, więc sytuacja jest nadzwyczajna.

W związku z tym przystępujemy do głosowania.
(Głos z sali: En bloc?)
Nie, nie możemy en bloc. Nad każdą ustawą osob-

no.
Będziemy głosować nad moim wnioskiem. Ja je-

stem za wprowadzeniem. Pan senator Pęk jest przeciw 
wprowadzeniu. Tak?

Dobrze, pierwsza ustawa.
Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad 

punktu dotyczącego ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – 
przycisk „za”.

Kto jest przeciw, przycisk „przeciw”.
Kto się wstrzymał, przycisk „wstrzymuję się”.
Na 81 głosujących 54 głosowało za, 27 – przeciw. 

(Głosowanie nr 1)
Wniosek został przyjęty.
Teraz głosujemy nad wprowadzeniem punktu 

dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o usługach 
płatniczych.

Kto jest za wprowadzeniem tej ustawy?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Senator Bogdan Pęk:

Sprzeciw.
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Pan senator Pęk, 

proszę bardzo. Jest to sprzeciw w stosunku do których 
ustaw?)

Panie Marszałku! Porządek, który zaproponował 
pan Wysokiej Izbie, ma aż – raz, dwa, trzy, cztery, 
pięć, sześć – sześć punktów, które niejako nie są zgod-
ne z art. 34 Regulaminu Senatu. Regulamin mówi co 
prawda, że w wyjątkowych przypadkach za zgodą 
Senatu może nastąpić skrócenie terminu trzydnio-
wego, ale chciałbym zdecydowanie zaprotestować 
w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, bowiem nie ma 
potrzeby, żeby akurat te punkty były wprowadzone 
w trybie nadzwyczajnym, bo nie zachodzi tu sytuacja, 
o której jest mowa w art. 34. Chodzi mi w szczegól-
ności o punkt trzeci, czyli o ustawę okołobudżetową. 
W takim trybie opozycja nie jest zdolna do prawi-
dłowego ocenienia ustawy i przygotowania się do 
twardej, merytorycznej dyskusji. Tak więc wydaje 
mi się, że jest to poważne przekroczenie… W ogóle 
wprowadzenie takiej liczby punktów poza regulami-
nem jest nie do przyjęcia.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, są to punkty… Ja je wprowadzam 

zgodnie z regulaminem. Jeżeli zgłosi pan sprzeciw 
co do konkretnego punktu, to będziemy głosować. 
Wprowadzenie tych punktów ma takie uzasadnie-
nie, że data wejścia w życie tych ustaw to 1 stycznia 
2015 r. Jeżeli chce pan zgłaszać sprzeciw, to ja bym 
poprosił, żeby pan wskazał… Jeżeli pan tego nie zro-
bi, to uznam wtedy pana głos za sprzeciw ogólny.

Proszę bardzo.

Senator Bogdan Pęk:
Panie Marszałku, moim zdaniem nie zachodzi tu 

potrzeba, żeby wprowadzać aż tyle punktów w trybie 
nadzwyczajnym. Dlatego zgłaszam sprzeciw co do 
punktów: trzeciego – czyli ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w związku z realizacją ustawy budżeto-
wej; piątego – ustawy o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym; szóstego, ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 
ustaw…

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Niech pan zacze-
ka, ja muszę je tu… Dobrze. Następna.)

…oraz punktu czternastego: ustawa o zmianie 
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz 
niektórych innych ustaw; i punktu piętnastego: wy-
rażenie zgody na odwołanie generalnego inspektora 
ochrony danych osobowych – punktu, który został 
wprowadzony dopiero dzisiaj.



7
66. posiedzenie Senatu w dniu 3 grudnia 2014 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

posiedzenia o punkt: informacja o wykonaniu planu 
finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych 
w 2013 r. w budżecie państwa, część 29 „Obrona na-
rodowa” – proszę nacisnąć przycisk „za”.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Na 82 głosujących senatorów 29 głosowało za, 52 – 

przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 6)
Wniosek nie uzyskał większości.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 

w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Pan senator Jackowski, proszę bardzo. Może pan 

mówić z miejsca.

Senator Jan Maria Jackowski:
Wolę podejść, trochę spacerku nie zaszkodzi.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ponieważ został wprowadzony punkt dotyczący pro-

jektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem 
Samorządu Terytorialnego, który to projekt – od razu 
chcę to powiedzieć – jest projektem niewzbudzającym 
wątpliwości, a w Wysokiej Izbie zostało złożonych, jak 
mi wiadomo, pięć projektów uchwał dotyczących ustano-
wienia roku 2015 rokiem poświęconym jakiejś konkretnej 
osobie czy wydarzeniu, to zwracam się do pana marszałka 
jako wnioskodawca uchwalenia przez Senat roku 2015 
rokiem księdza Jana Twardowskiego w stulecie jego uro-
dzin o to, aby poszerzyć porządek obrad o rozpatrzenie 
tego punktu, tak żeby cała Izba mogła zadecydować, czy 
chciałaby, aby rok 2015 był dedykowany również temu 
wybitnemu poecie i niezwykłemu człowiekowi, którego 
stulecie urodzin będziemy obchodzić.

Przypominam, że w świetle zmodernizowanego 
regulaminu Wysoka Izba może ustanowić trzy pa-
tronaty na konkretny rok. Wydaje mi się, że postać 
księdza Jana Twardowskiego, którego obchody stule-
cia urodzin odbędą się w przyszłym roku pod patro-
natem komitetu, którego przewodniczącym jest Jego 
Eminencja kardynał Kazimierz Nycz i do którego 
należy wielu wybitnych przedstawicieli środowisk 
twórczych i społecznych, w tym również małżonka 
pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, pani 
Anna Komorowska… Nie bardzo rozumiem, dla-
czego ta postać, która chyba nie wzbudza żadnych 
kontrowersji, wręcz przeciwnie, nie miałaby być uho-
norowana przez Wysoką Izbę nadaniem patronatu, 
tym bardziej że poezja księdza jest czytana w róż-
nych środowiskach, przez różne osoby, jest to wybit-
ny twórca, nieustannie cytowany. Tak że nie bardzo 
rozumiem niemożność ustanowienia tego roku… 
Ponieważ zaś czas biegnie, to zwracam się do pana 
marszałka z wnioskiem o to, aby Roz jszerzyć po-
rządek tego posiedzenia o rozpatrzenie tego punktu. 
A jaka będzie wola Izby, to… Po prostu senatorowie 
będą nad tym głosowali. Dziękuję bardzo.

Proszę o wyniki.
Na 82 głosujących 53 głosowało za, 29 – przeciw. 

(Głosowanie nr 2)
Wniosek został przyjęty.
Teraz głosujemy nad wprowadzeniem punktu 

dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Na 82 głosujących 53 głosowało za, 29 – przeciw. 

(Głosowanie nr 3)
Wniosek został przyjęty.
Teraz głosujemy nad wprowadzeniem punktu do-

tyczącego ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Kto jest za wprowadzeniem?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Dziękuję.
Na 82 głosujących 53 głosowało za, 29 – przeciw. 

(Głosowanie nr 4)
Wniosek został przyjęty.
Teraz głosujemy nad wprowadzeniem punktu do-

tyczącego ustawy o zmianie ustawy o specjalnych 
strefach ekonomicznych oraz niektórych innych 
ustaw.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 82 głosujących 53 głosowało za, 29 – przeciw. 

(Głosowanie nr 5)
Wniosek został przyjęty.
Informuję, że pan senator Maciej Klima w dniu 

13 listopada 2014 r., zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu 
Senatu, zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku 
obrad o informację o wykonaniu planu finansowe-
go Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w 2013 r. 
w budżecie państwa, część 29 „Obrona narodowa”.

Nie uwzględniłem tego wniosku, ponieważ uwa-
żam, że powyższa informacja powinna być tematem 
prac Komisji Obrony Narodowej.

Czy mimo to wnioskodawca podtrzymuje swój 
wniosek?

Senator Maciej Klima:
Tak, Panie Marszałku, podtrzymuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Przystępujemy zatem do głosowania.
Kto jest za wnioskiem pana senatora Macieja 

Klimy o uzupełnienie porządku obrad bieżącego 

(marszałek B. Borusewicz)
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dziemy jeszcze ewentualnie dyskutowali na posiedze-
niu komisji, jeżeli pana wniosek przejdzie.

Proszę bardzo, kto jest za wnioskiem pana senato-
ra Jackowskiego… O wprowadzenie wspomnianego 
punktu do porządku obrad, tak?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 79 senatorów, 28 – za, 49 – przeciw,  

2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Wniosek nie uzyskał poparcia większości.
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-

rad sześćdziesiątego szóstego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

Informuję, że w przypadku niezgłoszenia wnio-
sków legislacyjnych głosowania nad uchwałą w spra-
wie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu 
Terytorialnego, nad uchwałą w setną rocznicę uro-
dzin Stanisława Dygata oraz nad ustawą o ratyfikacji 
Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską 
i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, 
z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 
21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r. zostaną 
przeprowadzone bezpośrednio po rozpatrzeniu tych 
punktów. Pozostałe głosowania zostaną przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Informuję, że dziś o godzinie 12.00 zostanie za-
rządzona półgodzinna przerwa, w trakcie której na-
stąpi otwarcie wystawy „Pomiędzy Polską a Japonią 
– 20 lat Muzeum Manggha”.

Ponadto informuję, że do rozpatrzenia ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 
ustawy budżetowej – to jest punkt trzeci porządku 
obrad – przystąpimy dziś po godzinie 16.00.

Jutro o godzinie 9.00 rozpoczniemy obrady od 
rozpatrzenia uchwały w setną rocznicę urodzin 
Stanisława Dygata, następnie rozpatrzymy ustawę 
o ratyfikacji układu o stowarzyszeniu między Unią 
Europejską a Ukrainą oraz ustawę o specjalnych stre-
fach ekonomicznych.

Proszę nie wychodzić, zaraz będzie głosowanie.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-

szego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem 
Samorządu Terytorialnego.

Pragnę powitać przybyłych z tej okazji gości: 
pana Stanisława Huskowskiego, sekretarza sta-
nu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, 
i pana Jerzego Stępnia, przewodniczącego Komisji 
Samorządu Terytorialnego Senatu pierwszej kadencji. 
(Oklaski)

Projekt rozpatrywanej uchwały został wnie-
siony przez Komisję Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej i zawarty jest w druku 
nr 758, a sprawozdanie komisji – w druku nr 758 S.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, doceniam pana argumentację 
z powołaniem się na panią prezydentową, ale, jak pan 
wie, projekt uchwały, którą przygotowała Komisja 
Ustawodawcza, dotyczy upamiętnienia postaci 
księdza Twardowskiego, a nie ustanowienia roku 
2015 itd. Komisja wybrała projekt uchwały, który 
decyduje o ustaleniu roku 2015 Rokiem Samorządu 
Terytorialnego. W związku z tym informuję, że 
jeżeli przeszedłby pana wniosek, to dyskutowa-
libyśmy na temat uchwały o upamiętnieniu księ-
dza Twardowskiego, a nie uchwały o roku księdza 
Twardowskiego. To jest jedna kwestia.

Druga kwestia jest taka, że przewiduję roz-
patrywanie tej uchwały na kolejnym posiedzeniu. 
Zamierzam też zaprosić na nie gości. Teraz nie jeste-
śmy przygotowani… Ale jeżeli pan podtrzymuje swój 
wniosek, to ja poddam go pod głosowanie. Jestem 
jednak przeciwny wprowadzeniu akurat tej uchwały 
bez przygotowania…

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku, my, to znaczy trzydziestu 
senatorów, zgłosiliśmy wniosek o ustanowienie 
roku 2015 rokiem poświęconym księdzu Janowi 
Twardowskiemu. Wspomniany wniosek był rozpa-
trywany na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, na 
którym oczywiście byłem obecny jako przedstawiciel 
wnioskodawców. Przysłuchiwałem się debacie, która 
toczyła się wówczas na wspomnianym posiedzeniu, 
i nie podzielam przedstawianych tam argumentów. 
Uważam, że Wysoka Izba powinna się na ten temat 
wypowiedzieć, ponieważ projekt, który został złożo-
ny, dotyczył ustanowienia roku… To oczywiście nie 
zmienia faktu, że Wysoka Izba może przyjąć uchwa-
łę okolicznościową, którą wnioskodawcy też będą 
rzecz jasna popierać, jako że chcemy uczcić pamięć 
wspomnianego wielkiego poety i kapłana. Ja jednak 
podtrzymuję swój wniosek i zwracam się do pana 
marszałka o poddanie tego wniosku pod głosowanie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Czyli pan podtrzymuje… Ja przewidywałem, że 
na temat rocznicy urodzin księdza Twardowskiego 
będziemy debatowali w czerwcu, jako że właśnie wte-
dy wspomniana rocznica będzie miała miejsce. Ale 
skoro pan podtrzymuje swój wniosek, to poddaję go 
pod głosowanie.

(Głos z sali: Ja jeszcze tylko dodam, Panie 
Marszałku…)

Nie, Panie Senatorze. Poddaję już wniosek pod 
głosowanie. Nie ma dyskusji, dyskusja już była, bę-
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isty patron poczuwa się do szczególnej odpowiedzial-
ności za jakość polskiego samorządu i jego przyszłość.

W przekonaniu, że idea samorządności leży u pod-
staw ładu politycznego i dobrobytu naszego kraju, 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2015 
Rokiem Samorządu Terytorialnego.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodaw-
ców. Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania pana senatora Janusza Sepioła.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Pęk się zgłasza.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Pęk:
W tej słusznej uchwale czy słusznym projekcie 

uchwały jest takie sformułowanie „pierwszy nieko-
munistyczny rząd premiera Mazowieckiego”. Ja bym 
chciał zapytać pana sprawozdawcę, ilu w tym rządzie 
było ministrów komunistycznych.

(Głos z sali: To wszyscy wiemy…)

Senator Stanisław Jurcewicz:
Ja myślę, że wszyscy wiemy…
(Senator Bogdan Pęk: Ja już zapomniałem.)
(Senator Piotr Zientarski: To trzeba sobie przy-

pomnieć.)
Ten wątek nie był tematem obrad komisji.
(Senator Janusz Sepioł: Panie Marszałku, ja mogę 

przypomnieć.)

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

proszę uprzejmie tutaj…
Może pan też rozszerzy, jakie niekomunistyczne 

ugrupowania wchodziły w jego skład.

Senator Janusz Sepioł:
Chciałbym podkreślić, że wprawdzie w tym rzą-

dzie byli przedstawiciele PZPR, ale rząd był nieko-
munistyczny, ponieważ jego baza polityczna była 
niekomunistyczna.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Stanisława Jurcewicza, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Jurcewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Zaproszeni 

Goście! Wysoka Izbo!
Przypadł mi w udziale ogromny zaszczyt przedsta-

wienia sprawozdania Komisji Ustawodawczej o pro-
jekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 
Rokiem Samorządu Terytorialnego. Komisja na 
posiedzeniu w dniu 20 listopada 2014 r. rozpatrzyła 
w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnio-
skodawców projekt uchwały i wprowadziła do niego 
poprawki. Komisja wnosi o przyjęcie przez Senat 
jednolitego, załączonego projektu uchwały.

Wysoka Izbo, przedstawię teraz tekst uchwały.
„Senat Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji, 

realizując ideę NSZZ «Solidarność», zainicjował, 
przygotował i 19 stycznia 1990 roku uchwalił projekt 
ustawy o samorządzie terytorialnym, którą w dniu 
8 marca 1990 roku uchwalił bez poprawek Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzięki zaangażowaniu pierwszego niekomuni-
stycznego rządu Rzeczypospolitej Polskiej Premiera 
Tadeusza Mazowieckiego, a zwłaszcza senatora, 
a później pełnomocnika rządu do spraw reformy sa-
morządu terytorialnego prof. Jerzego Regulskiego, 
już 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze demokra-
tyczne wybory do rad gmin, które zapoczątkowały 
zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu naszego pań-
stwa i w życiu codziennym jego obywateli.

Reforma samorządowa z 1990 roku rozpoczęła 
proces decentralizacji państwa i wprowadziła na sze-
roką skalę do polskiego życia politycznego zasadę 
pomocniczości. Złamała monopol państwowej wła-
sności, wyłączności budżetu państwa i system jedno-
litej władzy państwowej. Uruchomiła pokłady oby-
watelskiej aktywności, umożliwiła pełną rozmachu 
rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej, 
przyspieszyła rozwój gospodarczy, pogłębiła i nadała 
nowy sens poczuciu lokalnej tożsamości i lokalnego 
patriotyzmu.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej docenia wysiłek 
reformatorski senatorów i samorządowców I kadencji. 
Wyraża uznanie dla wielkiego dorobku kolejnych 
sześciu kadencji polskiego samorządu gminnego oraz 
dokonań powstałych później samorządów powiatowe-
go i wojewódzkiego.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w swojej działal-
ności ustawodawczej nieustannie czerpie z dorobku 
i doświadczeń polskiego samorządu. Jako jego swo-

(marszałek B. Borusewicz)
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(Senator Stanisław Kogut: Z czego żarty sobie 
robicie?)

Zapomniałem powitać też pana Andrzeja 
Porawskiego ze Związku Miast Polskich.

(Senator Stanisław Kogut: Brawo.)
(Oklaski)
Dziękuję bardzo.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu uchwały? Nie…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Esemesuje.)
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos? Nie.
Obecnie…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Esemesuje…)
Ja prowadzę obrady.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Skurkiewicz. Proszę bardzo.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Dziękuję bardzo, 

Panie Marszałku…)
Panie Ministrze, w związku z tym zapraszam pana 

do mównicy, będzie pytanie do pana.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jak rozumiem izba senacka jako 

pierwsza zajmuje się dwudziestoleciem polskiego… 
dwudziestopięcioleciem…

(Senator Piotr Zientarski: Dwudziestopięcioleciem.)
Tak, tak, poprawiłem się: dwudziestopięcioleciem 

polskiego samorządu. Czy pan minister zechciałby 
przybliżyć nam – mnie to szczególnie interesuje – 
w jaki sposób polski rząd zamierza się włączyć w ob-
chody dwudziestopięciolecia polskiego samorządu? 
Czy państwo macie scenariusz wszelakich obchodów? 
W jaki sposób chcecie uczcić tych, którzy tworzyli 
zręby samorządności i polski samorząd po 1990 r.? 
Dziękuję.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Administracji i Cyfryzacji  
Stanisław Huskowski:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Szanowna 

Wysoka Izbo!

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Rulewski. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję. Pytanie do pana senatora Sepioła.
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Do pana sena-

tora Sepioła? Panie Senatorze, proszę pozostać przy 
mównicy.)

Panie Senatorze, rozmawiamy o ustawie dotyczą-
cej ustanowienia samorządu terytorialnego. Czy pana 
zdaniem profesor – podkreślam: do tego inżynier 
– Regulski, profesor Kulesza czy tu obecny prezes 
Trybunału Stępień w jakikolwiek sposób kojarzą się, 
i panu, i innym, z komunizmem?

(Poruszenie na sali)
(Senator Piotr Zientarski: A kto powiedział, że 

się kojarzą?)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
No, proszę bardzo…
(Senator Ireneusz Niewiarowski: No nie kojarzą się.)
To jest chyba pytanie retoryczne.
(Senator Janusz Sepioł: Przepraszam, ale nie ro-

zumiem pytania.)
(Wesołość na sali)
Proszę powtórzyć pytanie.

Senator Jan Rulewski:
Procedujemy nad ustawą o samorządzie…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Nad uchwałą.)
…terytorialnym, a w tym kontekście nad uchwałą 

również o ludziach, którzy tworzyli podstawy sa-
morządu. Czy zdaniem pana senatora takie osoby, 
twórcy samorządu, jak profesor Regulski, profesor 
Stępień, Kulesza w jakimkolwiek stopniu kojarzą się 
z komunizmem?

Senator Janusz Sepioł:
Urodzili się w czasach komunistycznych.
(Wesołość na sali)
(Senator Mieczysław Augustyn: Regulski nie.)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, Panie 

Senatorze…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Regulski nie uro-

dził się w czasach komunistycznych.)
Nie, nie, przepraszam. Żyli w czasach komuni-

stycznych.
(Senator Mieczysław Augustyn: Regulski urodził 

się przed wojną.)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Tak, żyli w tych czasach. Dziękuję, Panie Senatorze.
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(sekretarz stanu S. Huskowski) to gminne rady podlegały radom wojewódzkim, skąd 
brał się naczelnik – przecież rada go nie wybierała, 
tylko go, jak to się mówi, przywożono – że były wy-
bory bez skreśleń na listę Frontu Jedności Narodu, że 
oprócz administracji był jeszcze komitet powiatowy, 
wojewódzki partii, który podejmował wszystkie decy-
zje strategiczne równolegle z… że w samym urzędzie 
była jeszcze podstawowa organizacja partyjna.

Była hierarchizacja administracji, więc architekt 
gminny podlegał architektowi wojewódzkiemu, a nie 
swojemu naczelnikowi. Była centralna komisja pla-
nowania, która miała swoje delegatury wojewódzkie, 
i to ona rozdzielała cement, talony, maszyny rolnicze. 
Kto tego nie zobaczył w naturze, nie jest w stanie – 
tak mi się wydaje – uzmysłowić sobie skali rewolucji, 
którą ta reforma spowodowała, bo, jak piszemy w tym 
tekście, przede wszystkim doszło do złamania mono-
polu politycznego. Już nie rządziła jedna partia, już 
nie było nomenklatury. Złamano monopol jednolitej 
władzy publicznej, tej hierarchicznej, a wszystkie 
szczeble… Złamano monopol finansów publicznych 
w tym sensie, że już nie jeden budżet państwa ogar-
niał wszystkie finanse publiczne. Złamano monopol 
własności państwowej i pojawiła się własność komu-
nalna. To było jedno z największych przedsięwzięć. 
To były dziesiątki tysięcy decyzji dotyczących trans-
feru mienia, co okazało się przedsięwzięciem niesły-
chanie trudnym, bo ujawniło chaos w ewidencji grun-
tów, w księgach wieczystych itd. Złamano monopol 
jednolitej administracji publicznej – pracownikami 
samorządowymi stało się ponad dziewięćdziesiąt ty-
sięcy osób. A obok tego wprowadzano pewne reformy 
towarzyszące: przecież to dla samorządów utworzono 
regionalne izby obrachunkowe po to, aby administra-
cja nie mogła ingerować w lokalne finanse. A kolegia 
odwoławcze utworzono po to, aby chronić cały sys-
tem, chronić obywateli przed nadmierną ingerencją 
administracji.

Doszło wreszcie – może już o tym nie pamięta-
my – do likwidacji tak zwanych województw miej-
skich: łódzkiego, krakowskiego i w pewnym sensie 
warszawskiego. Tam nie było wojewody, wojewodą 
był prezydent miasta, a miasta nie było, byli tylko 
naczelnicy dzielnic. Trzeba było stworzyć miasto 
Łódź, stworzyć miasto Kraków, a miasto Warszawa… 
Długo nie można się było z tym wszystkim uporać. 
Dokonano komunalizacji przedsiębiorstw. I to trze-
ba było robić, że tak powiem, ręcznie, dlatego że… 
Zdawało się, że będzie to prosta formuła: przedsię-
biorstwa użyteczności publicznej staną się samorzą-
dowe. Ten status miały na przykład wszystkie ko-
palnie, bo to dawało pewne ulgi podatkowe. To było 
ogromne przedsięwzięcie.

Jeszcze jedna kwestia – kontekst tej reformy. 
Przecież to się odbywało w czasach niezwykle głę-
bokiego załamania gospodarczego, przede wszystkim 

Polski rząd będzie uczestniczył w obchodach 
organizowanych przede wszystkim przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej i przez Kancelarię 
Prezydenta. W tej chwili trwają uzgodnienia na po-
ziomie kancelarii i mojego ministerstwa dotyczące 
różnych wydarzeń związanych z tą rocznicą i pewnie 
za wcześnie… Mogę złożyć takie sprawozdanie na 
ręce pana marszałka wtedy, kiedy będzie już gotowy 
harmonogram wydarzeń. Niewątpliwie państwo sena-
torowie będziecie zaproszeni do uczestnictwa w tych 
wydarzeniach, a być może do jakiegoś współuczest-
nictwa w nich czy jako współgospodarze któregoś 
z wydarzeń. Ale to jest jeszcze na etapie rozmów 
i uzgodnień.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Rozumiem, że będzie także uczestnictwo rządu 

w tych wydarzeniach, które organizuje Senat.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji 

i Cyfryzacji Stanisław Huskowski: Tak.)
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Janusza 

Sepioła.

Senator Janusz Sepioł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To jest niezwykły zbieg okoliczności, że podejmu-

jemy tę uchwałę dzisiaj, w momencie, kiedy jeszcze 
nie do końca opadły emocje związane z wyborami 
do samorządu terytorialnego. A jeszcze przed tymi 
wyborami było wiele takich opinii, że system znie-
ruchomiał, zastygł, że jest zabetonowany, że trzeba 
wprowadzić kadencyjność wójtów i burmistrzów. 
Różne były opinie, ale, jak myślę, te wybory przy-
wracają w jakimś sensie wiarę w żywotność naszego 
projektu samorządowego.

Muszę państwu powiedzieć, że kiedy odbywam 
spotkania, zwłaszcza z młodszymi ludźmi… Coraz 
trudniej jest wytłumaczyć, wyjaśnić opinii publicznej, 
na czym właściwie polegała doniosłość tej reformy, jej 
znaczenie. Myślę, że tak się dzieje w pewnym sensie 
dlatego, że po to, żeby to rzeczywiście zrozumieć, 
trzeba dysponować pewną pamięcią, to znaczy, trzeba 
było w tych czasach przed reformą mieć dwadzieścia 
pięć, trzydzieści lat, mieć jakiś dojrzały czy dorosły 
obraz tego, jak wyglądała ówczesna Polska. A to zna-
czy, że dzisiaj trzeba mieć pięćdziesiąt pięć, sześć-
dziesiąt lat, żeby… Ta grupa w Senacie jest dość licz-
na, ale w społeczeństwie może już tak liczna nie jest. 
Trzeba pamiętać o tym, czym były rady narodowe, jak 
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(senator J. Sepioł) na seminarium niż na takie wystąpienie, nie ulega 
jednak wątpliwości, że dorobek cywilizacyjny, a więc 
nie tylko gospodarczy, ale i polityczny, społeczny, 
jest tu olbrzymi. Myślę, że co do tej sprawy nie ma 
żadnych wątpliwości.

Zacząłem to wystąpienie od przypomnienia tego, 
w jakich okolicznościach tę uchwałę dzisiaj podejmu-
jemy. Chciałbym wspomnieć jeszcze o dwóch wyda-
rzeniach, jednym malutkim, drugim znacznie więk-
szym. To pierwsze jest takie, że wczoraj gościliśmy 
dużą delegację gruzińską. Ta delegacja przyjechała do 
Polski szukać wzorów, modeli, przykładów, innymi 
słowy – po naukę samorządową. Polski model samo-
rządu terytorialnego wywołuje zainteresowanie na 
świecie, dla wielu jest inspiracją. Ale było i większej 
rangi wydarzenie: obchodzimy tę rocznicę po świę-
towaniu dwudziestopięciolecia wolności i polskich 
przemian, a ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć, jak 
cały hol najważniejszego budynku w stolicy Europy 
oklaskuje Polaka, który objął stanowisko przewodni-
czącego Rady Europejskiej. To jest jeden ze znaków, 
że polska transformacja została dostrzeżona.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, Panie 
Senatorze…)

Jeszcze ostatnie zdanie.
Polska reforma samorządowa jest istotną częścią 

tej marki, jaką jest polska transformacja. Nieraz 
dopiero po upływie czasu rozumiemy, jakie tak na-
prawdę znaczenie i jak poważne konsekwencje miały 
wydarzenia historyczne. Ta reforma była punktem 
zwrotnym współczesnej historii polskiej. I to właśnie 
chcemy przekazać Polakom w tej uchwale. Dziękuję.
(Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Niewiarowskiego.

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Każdy jubileusz – tym bardziej dwudziestopię-

ciolecie odrodzenia samorządu terytorialnego – skła-
nia do refleksji nad przebytą drogą, nad początkami. 
Trzeba oddać honory inicjatorom, uczestnikom wy-
darzeń i podziękować im, co Wysoka Izba uczyni, 
przyjmując zapewne przedstawioną uchwałę.

Przed wyborami 27 maja 1990 r. obecny tu se-
nator pierwszej kadencji Jerzy Stępień powiedział: 
po wyborach obudzimy się w zupełnie innym kraju. 
I miał rację – w następnych latach mieliśmy dowody 
na wpływ reformy na działania i zachowania Polaków.

Samorządowcy pierwszej kadencji mieli wyjątko-
wo trudne zadanie. Otrzymali we władanie zrujnowa-

hiperinflacji. Przypomnę, że w roku 1989 r. inflacja 
w Polsce wynosiła 351%, w 1990 r, a więc w roku re-
formy – 686%, a w pierwszym roku poważnego dzia-
łania – 170%. Jak w takiej sytuacji planować finanse? 
Czy w ogóle można brać kredyty? Itd., itd. Wielkie 
opóźnienie – to była jedna z przyczyn – dotknęło 
cały system finansowania gmin. Ustawa o dochodach 
gmin, to znaczy o podatkach i opłatach lokalnych, 
została uchwalona na sam koniec 1990 r., kiedy gminy 
miały już działać pół roku. Jednak nie mogły działać, 
bo poprzednie rady narodowe do wyborów wydały 
wszystkie pieniądze. Do tego dochodziła niestabil-
ność polityczna. W czasie pierwszej kadencji samo-
rządu było sześciu premierów, że przypomnę również 
ten kontekst. Nie mówię już o wielkich wydarzeniach 
politycznych, takich jak pucz Janajewa, rozwiązanie 
RWPG, Układu Warszawskiego et cetera.

Ustawa miała wielu przeciwników, spotkała się też 
z poważnym oporem w administracji. Jeśli się sięgnie 
do pamiętników z tamtego czasu, to znajdzie się po-
ważne nazwiska osób, które były przeciw. Były różne 
pomysły – rozwój administracji specjalnej, tworzenie 
urzędów rejonowych. Były konflikty, chociażby kon-
flikty wojewodów. Nie wszyscy rozumieli tę reformę. 
Pamiętam, że mój wojewoda – ja wtedy wszedłem 
do administracji – zżymał się trochę. To on nie może 
wziąć telefonu i zadzwonić do wójta z poleceniem? 
Jak to możliwe? To jest straszne, mówił, ta reforma 
jest źle pomyślana, skoro on nie może wydać żad-
nej dyspozycji. To zresztą spowodowało, że Jerzy 
Regulski w 1990 r., w czasie wdrażania tej reformy, 
złożył dymisję. A jednak to się udało – przede wszyst-
kim dzięki entuzjazmowi i determinacji ludzi. Może 
zainteresowanie tymi wyborami nie było wtedy takie 
duże, bo frekwencja, jak przypomnę, wynosiła 42%, 
ale te wybory wygrały komitety obywatelskie. I 75% 
ludzi, którzy pojawili się w radach gmin, to byli całko-
wicie nowi ludzie. Oczywiście warto byłoby przypo-
mnieć wiele nazwisk, bo to nie jest tak, że zajmował 
się tym tylko profesor Regulski. Gościmy tutaj dzisiaj 
pana Jerzego Stępnia, ale może trzeba wspomnieć też 
o innych, takich jak tragicznie zmarły profesor Pańko, 
jak współpracownicy profesora Regulskiego – Adam 
Kowalewski, Tadeusz Markowski, Jan Król, który też 
się zasłużył w czasie wdrażania reformy, Krzysztof 
Herbst, Aleksander Paszyński, Piotr Kownacki. Była 
cała grupa ludzi, która pchała ten projekt do przodu.

Nie mam zamiaru podsumowywać tych dwu-
dziestu pięciu lat, bo to jest temat na zupełnie inne 
wystąpienie. Trzeba byłoby trochę wejść w niuan-
se sytuacji, w końcu przecież obserwujemy czasem 
i słabości, i patologie; można rzucać różne liczby, ale 
60% inwestycji publicznych przechodzi przez polskie 
samorządy. Jak powiedziałem, to jest temat bardziej 
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(senator I. Niewiarowski) Gintowt-Jankowicz – ekspert. Wiemy, że strona rzą-
dowa odrzuciła propozycje zmian, reformy. Powstał 
protokół rozbieżności. Dopiero wybory 4 czerwca 
1989 r., a właściwie ich wynik, otworzyły szanse na 
zmianę także w tej kwestii.

Senat podczas swojej pierwszej debaty meryto-
rycznej – były takie debaty – 29 lipca 1989 r. zaini-
cjował reformę, to jest przegłosował reformę i odbu-
dowę samorządu. Ale ta decyzja wynikała z presji 
między innymi osób, które wymieniłem, i wielkiej 
mądrości marszałka Andrzeja Stelmachowskiego. 
Tak naprawdę Senat tworzył fakty dokonane. Decyzji 
o tej reformie nie było, nie było jej również w obozie 
„Solidarności”. Strona peerelowska była przeciwna, 
a w obozie „Solidarności” pojawiały się głosy, że 
wobec katastrofalnego stanu państwa, a właściwie 
bankructwa państwa, należy się zastanowić i zrezy-
gnować z reformy, bo wywoła ona chaos, anarchię, 
pogłębi trudności itd., itd. Było, jak myślę, kilka mie-
sięcy, a może tylko kilka tygodni, które przesądziły 
o tym, że podjęliśmy się tej reformy i że została ona 
tak pomyślnie zrealizowana. Senat zdał historyczny 
egzamin. Byli w nim ludzie wiedzący, jak ta refor-
ma winna wyglądać. Marszałek dawał ochronę po-
lityczną, a powstały rząd Tadeusza Mazowieckiego, 
a właściwie sam pan premier Tadeusz Mazowiecki, 
ostatecznie przesądził sprawę, dwa tygodnie po 
zaprzysiężeniu powołując pełnomocnika rządu do 
spraw reformy samorządu terytorialnego, Jerzego 
Regulskiego. Był dylemat, czy najpierw robimy refor-
mę, a później wybory, czy najpierw robimy wybory 
do rad narodowych, a później reformę. Ten dylemat 
rozstrzygnięto w ten sposób: robimy jedno i drugie 
– i reformę, i wybory za jednym zamachem. W ciągu 
ośmiu miesięcy przygotowano i przegłosowano osiem 
ustaw samorządowych oraz zmiany w konstytucji 
i przeprowadzono wybory. W dzień po wyborach 
rzeczywiście żyliśmy w innym kraju, choć mało kto 
zdawał sobie z tego sprawę.

Można wymienić wiele sukcesów wynikających 
z reformy. Podkreślę, że uruchomiła ona ogromny 
potencjał ludzki. Kilkaset tysięcy ludzi stało się ak-
tywnymi obywatelami. Zostali pozyskani dla nowej 
Polski, dla wolnej Polski. Sukcesem było odtworzenie 
zasadniczego dla demokratycznych państw elemen-
tu ustroju, czyli samorządu. Reforma utwierdziła te 
zmiany ustrojowe. Sukcesem było zainteresowanie 
sprawami publicznymi setek tysięcy, a może i mi-
lionów ludzi. Był też wielki sukces ekonomiczny 
dzięki większej efektywności działań w gminach. 
Osobowość prawna gminy spowodowała, że nastąpił 
rozkwit inwestycji. Nie trzeba było zabiegać o in-
westycje w Warszawie, w rządzie – samorząd sam 
podejmował decyzje. I to dało na przykład taki efekt, 
że w latach osiemdziesiątych, w ciągu dziesięciu lat 
trzysta tysięcy osób zostało podłączonych do sieci 

ne gminy, bez infrastruktury, wodociągów, telefonów 
itd. Początki, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, 
były bardzo trudne, a mimo to w pierwszym roku pra-
cy samorządów wypracowano 5 bilionów zł nadwyż-
ki – w starych złotych, oczywiście – i to w sytuacji, 
kiedy budżet państwa miał 30 bilionów zł deficytu. 
Tak że w samorządach gospodarzono groszem pu-
blicznym znacznie efektywniej niż w rządzie, mówi 
się o lepszym wykorzystaniu środków o co najmniej 
20%. Inwestycje w infrastrukturę w ciągu pierwszych 
dziesięciu lat działania samorządu były większe niż 
inwestycje w ciągu czterdziestu pięciu lat PRL.

Uchwałą oddajemy hołd ojcom założycielem, 
władzom samorządu pierwszej kadencji, działaczom 
komitetów obywatelskich „Solidarności”, którzy wy-
grali pierwsze wybory i wdrażali tę reformę, byli, 
że tak powiem, drożdżami ciasta samorządowego. 
Dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli wkład w tę 
udaną reformę. Dziękujemy za przywrócenie Polsce 
lokalnej prawidłowego i samodzielnego gospodarza, 
suwerena, którym stali się mieszkańcy.

Wysoka Izbo, miałem szczęście uczestniczyć 
w tych wydarzeniach, poznałem ojców założycieli. 
Pod koniec lat osiemdziesiątych poznałem profesora 
Jerzego Regulskiego, który przyjeżdżał na spotkania 
duszpasterstwa pracowniczego w parafii świętego 
Maksymiliana Kolbe i mówił nam o samorządzie, 
przekonał nas już wtedy do tej idei. Wiele innych 
zasłużonych w tej dziedzinie osób poznałem w czasie 
pracy w Komisji Samorządu Terytorialnego Senatu 
pierwszej kadencji. Kierowałem strukturą wojewódz-
ką Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, który 
wygrał nie tylko te pierwsze, parlamentarne wybory, 
ale również te drugie, samorządowe. Byłem człon-
kiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. 
Poznałem twórców, ale też setki osób, które tę reformę 
wprowadzały w życie. Jednym i drugim winni jeste-
śmy wdzięczność i pamięć.

Wysoki Senacie, w 1989 r. i 1990 r. wcale nie 
było oczywiste, że się uda. Korzeni tego pomysłu 
reformy można szukać już w 1981 r. w pracach 
Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość” czy 
w programie „Samorządna Rzeczpospolita” z I zjaz-
du „Solidarności”. W latach osiemdziesiątych, wbrew 
ówczesnej władzy, trwały prace studialne w Polskiej 
Akademii Nauk, na Uniwersytecie Warszawskim, na 
Uniwersytecie Łódzkim i w innych miejscach. Dzięki 
temu później byliśmy przygotowani.

W 1988 r. powstał Komitet Obywatelski przy 
Lechu Wałęsie, z Komisją Samorządu Terytorialnego 
działającą w jego ramach. W czasie Okrągłego Stołu 
zespół dyskutował na temat reformy. Z naszej stro-
ny byli tam między innymi Jerzy Regulski, Jerzy 
Stępień, Michał Kulesza, Walerian Pańko, Maria 
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(senator I. Niewiarowski) Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsc przy stole prezydialnym. Dziękuję bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem 
Samorządu Terytorialnego.

Szanowni Państwo, kontynuujemy dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie sposób milczeć nad uchwałą, w której mowa, 

Droga Młodzieży, o tym, czym była samorządność 
w Polsce, jak powstała, czym jest i – co też ważne – 
czym będzie, co jest bardziej adresowane do obecnej 
tu młodzieży. Nie sposób za pomocą uchwały opisać 
to, co się działo z samorządem. Dlatego jest potrzeba 
rozwinięcia – co znakomicie uczynili moi przedmów-
cy: senator Sepioł i senator Niewiarowski. Przyznam 
szczerze, że nawet ja niektórych faktów nie znałem, 
choć wydawało się, że byłem najbliżej samorządu czy 
wręcz uczestniczyłem w niektórych jego aktach. Nie 
sposób, żeby ta uchwała to obejmowała.

To już ciąży w samym tytule. Powiada ona o ustano-
wieniu roku 2015 Rokiem Samorządu Terytorialnego. 
Lepiej by to brzmiało, tak jak zaczął trochę senator 
Niewiarowski, gdyby mówić o przywróceniu samo-
rządu. Przecież samorząd został wprowadzony na 
mocy konstytucji, w niepodległym państwie na mocy 
konstytucji marcowej, a niejako szczytem tej samo-
rządności – patrzę na senatora Kutza – był Sejmik 
Śląski i kojarzone z nim postaci.

(Senator Kazimierz Kutz: Który nam potem ukra-
dli…)

Na szczęście nie słyszałem tego, więc tym bardziej 
nie zrozumiałem.

Niemniej możemy mówić o głębokiej, wieloset-
letniej tradycji samorządu terytorialnego w Polsce.

Teraz druga sprawa. Chodzi o pierwszy akapit, 
w którym mówi się o tym, że Senat Rzeczypospolitej 
pierwszej kadencji, realizując ideę NSZZ 
„Solidarność” itd… Bardzo słusznie, że wspomnia-
no „Solidarność”, ale zarazem to sformułowanie nie 
oddaje wszystkiego. Wspomniano tu, że inspiracją 
był krajowy zjazd „Solidarności”, w którego uchwale 
była mowa o samorządnej Rzeczypospolitej.

Ale powiem więcej dla tych, którzy może tego 
nie znają. Brzmienie tej uchwały… Jakby ktoś po-
wiedział: zabrzmiały kuranty moskiewskie. To wła-
śnie wtedy Biuro Polityczne Komitetu Centralnego 

wodociągowych, a w ciągu kolejnych dziesięciu lat, 
w latach dziewięćdziesiątych – dwa miliony dwieście. 
Dokonał się skokowy wzrost w tym zakresie dzięki 
tej reformie.

Chcę zwrócić uwagę również na to, że ci, któ-
rzy byli przeciwnikami tej reformy jeszcze w okre-
sie Okrągłego Stołu, czyli PZPR, ZSL, wkrótce się 
pod nią podpisali. Ona została przyjęta przez całe 
społeczeństwo i był to jej wielki sukces, sukces jej 
twórców, Senatu, ale także całego społeczeństwa.

Wysoki Senacie, budowanie samorządności jest 
procesem i nigdy się nie kończy. Polska jako pierwszy 
kraj postkomunistyczny podjęła się odbudowy samo-
rządu i zrobiła to najlepiej. Zarzuty, że ekipa solidar-
nościowa jest nieprzygotowana, nie potwierdziły się. 
Możemy być dumni z przebytej drogi.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, 
na tym byśmy zakończyli.)

Jeszcze dwa zdania, Panie Marszałku.
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Proszę.)
Procesowi budowania samorządności zawsze będą 

towarzyszyły spory, na przykład rządu z samorzą-
dem. To naturalne. Jest komisja wspólna rządu i sa-
morządu – to chyba też dobrze zorganizowaliśmy. 
Dzisiejszy stan samorządu, samorządności, wymaga 
wielu działań, także legislacyjnych, ale to jest temat 
na inną dyskusję, dotyczący innych działań, nieobar-
czonych takim ryzykiem, takimi trudnościami jak 
działania w latach 1989–1990. Jeszcze raz bardzo ser-
decznie dziękuję i twórcom, i wykonawcom. I te po-
dziękowania kieruję na ręce senatora Jerzego Stępnia 
i pana dyrektora Andrzeja Porawskiego, który, jak 
rozumiem, reprezentuje tu wszystkie korporacje sa-
morządowe. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora…
(Senator Jan Rulewski: Rulewski.)
Panie Senatorze, zastanawiam się… O godzinie 

12.00 mamy ogłosić przerwę, więc…
(Senator Jan Rulewski: W lot chwytam pańską 

propozycję, Panie Marszałku, i rezygnuję.)
…w trzech minutach pan się nie zmieści. 

Chciałbym prosić państwa senatorów… Chciałbym 
przypomnieć, że jest wystawa, tak że proszę zostać 
jeszcze trzy minuty, na wystawie.

Ogłaszam przerwę do godziny 12.30 i zapra-
szam na wystawę. Gości też zapraszam na wystawę. 
Bezpośrednio po tym punkcie odbędzie się głoso-
wanie.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 00  
do godziny 12 minut 30)
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(senator J. Rulewski) grupy, chodzi o interesy, biznesy… To jest naturalne, 
ale zauważyłem w trakcie tej kampanii wyborczej, że 
władzę w samorządzie przejmuje wiele osób, urzęd-
ników, celebrytów… To upoważnia mnie do takiego 
kawaleryjskiego stwierdzenia, że to już nie jest samo-
rząd, tylko to jest, nazwijmy to, samourząd: oni sami 
się wybierają i sami decydują. Jakie szanse ma zwykły 
pracownik, nauczyciel, a może nawet gimnazjalista 
w sporze o władzę, w sporze o programy, skoro, jak 
przeczytałem, na czele pewnego samorządu teryto-
rialnego stoi pięciu prezydentów miast dysponujących 
infrastrukturą, wiedzą, rozwijających swoje intere-
sy. Jak dalece odbiega to od idei, że to mieszkańcy 
mają zarządzać, a nie urzędnicy. Zdarzyło się jesz-
cze coś gorszego: na czele list… wielu członków list 
wyborczych to urzędnicy. Powiem więcej: „zające” 
mają podgonić kampanię, a następnie zrezygnować 
z mandatów, żeby inni weszli do… To jest głos, który 
powinien na tej sali zabrzmieć, żebyśmy tym, którzy 
usiłują zniekształcić tę ideę, czyli zabrać mieszkań-
com ich prawa… Nie wolno tego robić.

Profesor Stępień w wywiadzie powiedział, że to 
jest rozstrzygnięcie… Chodzi o stworzenie dobre-
go balansu między władzą wykonawczą, wójtem, 
prezydentem i burmistrzem, i radą. Dziś w wielu 
przypadkach burmistrz jest nie tylko władcą, jest 
także, że tak powiem, absolutnie… pracownikiem 
dla rady, jest dysponentem większości uchwał, co 
oznacza, że rada… Element przedstawicielski, który 
dostrzegamy i cenimy, niestety w tych samorzą-
dach ulega samoredukcji. Refleksji wymaga to, jaki 
stworzyć balans, żeby rzeczywiście istniała silna 
władza, a jednocześnie żeby w radach była zawar-
ta energia, energia nieblokowana, nieredukowana 
przez samoistną… w dobrej wierze podejmowane 
działania burmistrza.

Jest też problem związany z kadencyjnością, tyle 
że nasi przeciwnicy, przeciwnicy Platformy, uwa-
żają, że podstawą czy też motywem jest tu walka 
z korupcją. Ja bym nie wygłaszał takich sądów. 
Samorządowcy to są na ogół ludzie z gruntu uczciwi, 
ale też przede wszystkim kontrolowani. I możliwości 
nadużyć są ograniczone. Mimo to opowiadałbym się 
za dyskusją nad kadencyjnością. Dlaczego? Ano dla-
tego, żeby idea samorządności żyła. A ona nie żyje, 
jeśli konkurenci z góry przyjmują postawę bierną i nie 
zmieniają tej postawy, twierdząc, że aparat, który rzą-
dzi… że nie przebiją się przez skorupę tego aparatu, 
że nie mają kapitału na kampanię wyborczą, zasobu 
informacji, a być może nawet takiego grona… I co 
ważniejsze: jeśli samorządowiec po dwóch kaden-
cjach ma ochotę na dalszą działalność, to przecież są 
kolejne szczeble – Senat i Sejm. Całe społeczeństwo 
obywatelskie czeka z otwartymi ramionami na takie-
go samorządowca. A zatem dyskusja o kadencyjności 
jest jak najbardziej wskazana.

Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego ogło-
siło i zabroniło władzom PRL wyrażenia zgody na to, 
żeby odbył się zjazd „Solidarności”. Stało się to dla-
tego, że wrogiem komuny byli oczywiście obywatele, 
ludzie, robotnicy, ale istotniejsze było to, co wymyślili 
na tamtym poziomie rozwoju: pomysł na samorządną 
Rzeczpospolitą. Było to o tyle ważne, że w tym cza-
sie w tych wielkich organizacjach komunistycznych, 
w tych komitetach wojewódzkich w szufladach były 
pustki. Nie mieli pomysłu na zarządzanie krajem.

Troszeczkę cofnijmy się – dlatego zabieram głos 
w dyskusji – do marca 1981 r., do sławetnej sesji, 
zdawałoby się, samorządowej. Pomińmy te wszystkie 
spektakle, które miały miejsce, i zwróćmy uwagę na 
to, że wówczas radni wszystkich ugrupowań, które 
w tym uczestniczyły, jeśli to można nazwać ugru-
powaniami, krzyknęli: Radni, nie bądźcie bezradni. 
Nieprzypadkowo później na zjeździe „Solidarności” 
i w ostatniej uchwale związku z 13 grudnia 1980 r. – 
byłem jej autorem – wzywaliśmy do wyborów do rad 
narodowych, bo wtedy tylko takich słów można było 
użyć. Tak więc było to jedno małe sformułowanie, 
idea, a jak wielka i bogata treść.

Dodam jeszcze, że w odrodzonej już, na wpół 
wolnej Polsce struktury „Solidarności”, będące głów-
nym uczestnikiem komitetów obywatelskich, przy-
gotowały całą programową i organizacyjną stronę 
wyborów. I przez kilka kadencji nadawaliśmy ton 
tworzeniu… Przypomnę, że to rząd solidarnościowy 
pani Suchockiej zawarł w konstytucji postanowienie 
o nieuchronności… o gwarancjach dla samorządu 
gminnego. To było wczoraj, a dzisiaj wszechogar-
niająca idea samorządności, która kryje się nie tylko 
w samorządzie terytorialnym, choć przede wszystkim 
tam, i którą, chcąc nie chcąc, postrzegają obywate-
le, nawet przeciwnicy… Samorząd to nie jest tylko 
sposób na wyłonienie władz. Samorząd to jest rze-
czywiście, jak mówili tu moi przedmówcy… To jest 
reforma ustrojowa, nie jest to tylko decentralizacja 
i inna forma wybierania władzy, to jest taka zmiana 
w położeniu mieszkańca czy obywatela, że odtąd 
on, że tak powiem, samorządzi, a nie tylko wybiera. 
On samorządzi. Czy to nie jest przesadne, co mó-
wię? Kto jest dzisiaj właścicielem niemałego mająt-
ku polskiego? Mieszkańcy. Kto podejmuje na rzecz 
gospodarowania tym majątkiem, zgodnie z zasadami 
współżycia… Mieszkańcy. O tym nie decyduje już 
centralna władza, nie decyduje minister, to wszystko 
zależy wyłącznie od woli mieszkańców.

W tym krótkim wystąpieniu chciałbym powie-
dzieć, że samorząd stał się pewnym bogactwem, a tam, 
gdzie bogactwo, tam chodzą złodzieje. Co ja dzisiaj 
dostrzegam? Myślę, że ta uchwała… Zauważam, że 
do samorządu czy po samorząd wyciągają rękę różne 
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(senator J. Rulewski) i prezydentów, a na końcu wszedł w życie ten trochę 
nieszczęsny, dziś krytykowany, kodeks wyborczy, 
który zmienił niejako logikę głosowania i zwięk-
szył… Chodzi o liczbę mieszkańców w gminach, 
w których odbywają się wybory. Tak jest obecnie 
w przypadku wyborów do Senatu, czyli wyborów 
w okręgach jednomandatowych. Ewolucja trwa i są 
wyciągane wnioski.

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że samorząd jest 
uznawany za jeden z największych dorobków III RP, 
to znaczy… Uwolnienie samorządności niewątpliwie 
było elementem sprzyjającym tworzeniu się społe-
czeństwa obywatelskiego, społeczeństwa zaangażo-
wanego w swoje lokalne wspólnoty, które w znacznej 
części same decydują o tym, w jaki sposób żyją na co 
dzień. Trzeba jednak zwrócić uwagę także na to, że 
niekiedy zdarza się, szczególnie w mniejszych ośrod-
kach, szczególnie w małych ośrodkach, iż samorząd, 
który… Wójt, burmistrz, czy prezydent, który ma 
bardzo mocny mandat społeczny – i słusznie – a także 
układ rządzący w danej gminie mają bardzo silne 
instrumenty kształtowania rzeczywistości. Często 
się zdarza w III RP – to jest niedobre – że w wielu 
miejscach samorząd jest w zasadzie największym 
pracodawcą. Jeżeli policzymy szkolnictwo, jeżeli poli-
czymy inne obszary, które są zależne od samorządu… 
Nie mówię tutaj tylko o zatrudnionych bezpośrednio 
w urzędach samorządu, ale również o tych, którzy są 
zatrudnieni w instytucjach im podległych. Stwarza to 
bardzo duże możliwości… Powiedzmy, że w gminie 
X obywatel Y chce kandydować z ugrupowania, które 
nie jest ugrupowaniem w tej gminie dominującym, 
a żona tego obywatela na przykład pracuje w szkole 
i jest nauczycielem. W takiej sytuacji mechanizm 
jest prosty: naciska się na niego, żeby nie uczestni-
czył w wyborach, ponieważ żona może stracić pracę. 
Niestety takie sytuacje mogą się zdarzać. To pierwsza 
rzecz.

I druga rzecz, a mianowicie kwestia niewspół-
mierności władzy jednoosobowego zarządu gminy, 
który pochodzi z wyboru bezpośredniego – a od razu 
powiem, żeby nie było wątpliwości, że jestem zwolen-
nikiem takich wyborów – i rady. Rada w moim głębo-
kim przekonaniu powinna mieć większe kompetencje 
i realne instrumenty do tego, żeby mogła rzeczywiście 
kontrolować decyzje wydawane jednoosobowo. To 
są oczywiście, powiedziałbym, takie rozważania na 
temat tego, w jaki sposób doskonalić rolę samorządu.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym też od-
nieść się do niektórych wątków, które były tu porusza-
ne. Moim zdaniem cieniem na samorządności kładzie 
się to, co się wydarzyło w ostatnich wyborach samo-
rządowych. Głosów nieważnych było 18%. Szanowni 
Państwo, nie ma kraju w Unii Europejskiej, w któ-
rym głosy nieważne oddane w wyborach osiągnę-
łyby poziom osiemnastoprocentowy. Potrzebna jest 

I wreszcie trzecia rzecz, coś, co podkreśla nie-
obecny tu, ale przewspaniały profesor Regulski – my-
ślę, że zgodzą się z tym także profesorowie Stępień 
i Kulesza, i Zoll – czyli władztwo finansowe samorzą-
dów. To jest drugi czy nawet, jak twierdzą niektórzy, 
trzeci etap, który czeka samorządy. Chodzi o przeję-
cie własności, finansów. Bo przecież samorządność 
nie jest pełna, jeśli finanse dekretuje się na górze, 
a samorządom zleca się jedynie realizację zadań. 
Wtedy nie ma miejsca na racjonalizację wydatków, 
na optymalizację społeczną, na dyskusję ze społe-
czeństwem, z mieszkańcami o tym, jak te pieniądze 
właściwie wydatkować.

Dziękuję, Panie Marszałku, za uprzejmość, za to, 
że nie skrócił pan mojego wystąpienia.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator mówił bardzo ciekawie. Przekroczył 

pan limit czasowy tylko o półtorej minuty, tak że 
nie było…

(Senator Jan Rulewski: Kary nie będzie?)
Nie będzie żadnej kary. Dziękuję bardzo, Panie 

Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.
(Senator Jan Filip Libicki: Proszę brać przykład 

z senatora Rulewskiego i nie przekroczyć…)
My tego pilnujemy, Panie Senatorze. Proszę się 

nie martwić.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Profesorze! 

Szanowni Goście!
Bardzo się cieszę, że procedujemy nad tą uchwałą, 

bo rzeczywiście pierwsze demokratyczne wybory, 
jakie odbyły się w Polsce po II wojnie światowej, to 
były właśnie wybory samorządowe w 1990 r. Tak że 
można powiedzieć, że matecznikiem polskiej odno-
wionej demokracji jest Senat, który został przywró-
cony w 1989 r. – w tym roku obchodziliśmy i jeszcze 
obchodzimy dwudziestopięciolecie jego pracy – i sa-
morządność, która została przywrócona, która leży 
u zarania III Rzeczypospolitej. Tak że cieszę się, że 
przyszły rok, rok 2015, w związku z wydarzeniami 
z 1990 r. zostanie uznany przez Wysoką Izbę za Rok 
Samorządu Terytorialnego.

Warto tu przypomnieć, że reforma samorządowa 
miała różne etapy: w 1990 r. było odnowienie sa-
morządu gminnego, później – przypomnijmy – były 
reformy z 1998 r. i wprowadzenie trójszczeblowe-
go samorządu, później był rok 2002 i wprowadze-
nie bezpośredniego wyboru wójtów, burmistrzów 
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(senator J.M. Jackowski) samorządu. Myślę tutaj o świętej pamięci profesorze 
Michale Kuleszy, myślę też o panu profesorze Stępniu, 
który z nazwiska nie jest wspomniany w tej uchwa-
le, oraz o innych osobach, które przyczyniały się do 
wprowadzenia reformy i wbrew opinii rządu, o czym 
mówił pan senator Niewiarowski, w 1990 r. miały 
odwagę podjąć trud zmieniania Polski począwszy 
od gmin, a więc właśnie poprzez tę fundamentalną 
reformę, podjętą przy sprzeciwie rządu – wspominał 
o tym pan senator Niewiarowski – który uważał, że 
jest to element destrukcji państwa, decentralizacji 
i rozpadu wszelkich struktur. Dziękuję bardzo.

(Senator Kazimierz Kutz: Ja w sprawie formalnej.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę pana senatora Jarosława 

Obremskiego…
(Senator Kazimierz Kutz: Panie Marszałku, ja 

w sprawie formalnej.)
Tak, słucham, w jakiej sprawie? Formalnej?
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Kutz: Mogę?)
Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kutz:
Panie Marszałku, ja bym prosił, żeby pilnować 

tego, żeby senatorowie mówili krócej i do rzeczy.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Panie Marszałku, jest dziesięć minut na wystąpie-

nie i pan senator zmieścił się w tym czasie.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Obremski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dołożę starań, żeby było do rzeczy.
Dwadzieścia pięć lat to połowa mojego życia, i li-

cząc matematycznie, i chyba patrząc przez pryzmat 
emocji. Oczywiście zgadzam się z moim przewod-
niczącym, panem Januszem Sepiołem, ale troszkę 
inaczej rozłożyłbym akcenty.

Wydaje mi się, że dla mnie powstanie samorządu 
nie było rewolucją. To znaczy dla mnie tą rewolu-
cją było odzyskanie niepodległości. Dwa, trzy lata 
wcześniej, kiedy myślałem o wolnej Polsce, wyda-
wało mi się, że jeżeli zostanie zdjęte to zamrożenie 
cywilizacyjne, które Polsce zafundował komunizm, 
to siłą rzeczy będzie samorząd, będzie wolny rynek, 
będą niezależne uniwersytety, będzie punktualne 
PKP, zawód nauczyciela będzie obrastał prestiżem 
i będą wolne media. Choć oczywiście zdawałem sobie 

głęboka analiza, skąd te głosy nieważne się wzięły. 
Ponadto zabezpieczenie tych głosów… Przypomnę, 
że na mocy kodeksu wyborczego nie ma obowiązku 
uwzględniania w protokołach powodów nieważności 
głosów. Czy karta nie została wypełniona, czy posta-
wiono na niej więcej niż jeden krzyżyk… W sensie 
statystycznym tego po prostu nie wiemy, ponieważ 
nie ma obowiązku przedstawiania tej sprawy w proto-
kole. Trudno nie uznać, że brak uwzględnienia dwóch 
i pół miliona głosów nie zniekształcił woli obywateli, 
którzy mimo tej nieprzyjaznej pogody poszli 16 listo-
pada do wyborów – chodzi o pierwszą turę – w któ-
rych były wybierane sejmiki wojewódzkie. I dlatego 
uważam, że kwestią ważną dla wszystkich środowisk 
politycznych jest jak najszybsza nowelizacja kodeksu 
wyborczego. Prawo i Sprawiedliwość złożyło już taki 
projekt – będzie on rozpatrywany w Sejmie. Tu jest 
potrzebne szybkie działanie po to, aby w przyszłości 
takich sytuacji nie było bez względu na to, co posta-
nowią sądy w związku z protestami, które zostały 
złożone.

Kolejna kwestia, Wysoka Izbo, to jest kwestia 
trybu naszego procedowania. Otóż na mocy zmie-
nionego regulaminu możemy podjąć trzy uchwały 
dotyczące osób czy wydarzeń, którym chcemy dedy-
kować rok. Ale de facto to jest tak, że Izba, przyjmu-
jąc taki regulamin, sama nad sobą zawiesiła pewien 
bat. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli na przykład byłby 
zgłoszony projekt uchwały dotyczący upamiętnienia 
jakiegoś wydarzenia czy osoby, a ktoś z sali złożyłby 
wniosek, żeby temu wydarzeniu czy tej osobie po-
święcić rok, i jeżeli wola Wysokiej Izby byłaby taka, 
że zagłosowałaby za tym, to wtedy mogłoby nastąpić 
na przykład czwarte poświęcenie komuś danego roku, 
ponieważ zapis mówiący o trzech uchwałach dotyczy 
dziania Komisji Ustawodawczej, w której odbywa 
się rozpoznanie tych kolejnych wniosków, a nie do-
tyczy Wysokiej Izby. I stąd ja jeszcze raz powiem, 
że ubolewam, że mając możliwość uhonorowania 
trzech postaci, Wysoka Izba nie przychyliła się do 
wniosku, żeby rozpatrzyć również projekt uchwały, 
który ustanawiałby rok 2015 Rokiem Księdza Jana 
Twardowskiego. Myślę, że to duża strata i szkoda, 
bo jest to wybitna postać, która jest bardzo pozytyw-
na. W dzisiejszych czasach, gdy mówi się o kryzysie 
wartości, taka postać jest ze wszech miar godna upo-
wszechniania i pokazywania.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oczywiście będę 
głosował za przedstawionym projektem uchwały, acz-
kolwiek jako historyk mógłbym polemizować z nie-
którymi sformułowaniami, które są tutaj zawarte, 
i z tym skrótem myślowym. Mógłbym również powie-
dzieć o tym, że nie uwzględniono wielu postaci, które 
były zaangażowane w ciągły proces reformowania 
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(senator J. Obremski) względem samorządów. Po pierwsze, przerzucanie 
na samorządy nowych kompetencji w sytuacji braku 
możliwości finansowych… Uważam, że to się bardzo 
często zdarzało w ostatnich dwudziestu pięciu latach, 
w większym stopniu w drugiej połowie tego dwudzie-
stopięciolecia. Wspomniane sytuacje są sprzeczne 
z kartą samorządności, którą Polska podpisała.

Po drugie, uważam, że mamy do czynienia z pew-
ną klęską, jeżeli chodzi o gospodarkę przestrzenną. 
Często zmieniane ustawy i… Pewnie wina leży po 
obu stronach, niemniej jednak uważam, że pewien 
nieład przestrzenny jest dla Polski problemem. Nadal 
występuje, że tak powiem, nieuporządkowanie kom-
petencyjne, to znaczy niektóre instytucje, które po-
winny być instytucjami szczebla wojewódzkiego, są 
na szczeblu gminnym, i odwrotnie. Jest pewna nie-
spójność zarządcza związana z oświatą – tu można 
by długo pokazywać, na czym polega wspomniany 
problem. Ktoś ma pomysły, ktoś inny płaci.

I ostatnia kwestia, trudna, to pytanie o po-
wiat, a przede wszystkim o finansowanie powiatu. 
Finansowanie powiatów jest maksymalnie nieela-
styczne. Po pierwsze, dyskusja o wielkości powiatów, 
a po drugie – o sposobie finansowania… To są nasze 
główne winy względem samorządów. Nadchodzący 
rok pewnie będzie takim, w którym warto będzie 
porozmawiać także o winach własnych samorządów. 
Pewne kwestie we wspomnianym zakresie też można 
by było uzupełnić. Dziękuję. Oczywiście będę głoso-
wać za omawianą tu rezolucją. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Pęka.

Senator Bogdan Pęk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Pozwalam sobie zabrać głos w związku z oma-

wianym projektem uchwały, myślę bowiem, że o nie-
których aspektach dwudziestopięciolecia istnienia 
samorządu terytorialnego trzeba wypowiedzieć się 
również krytycznie.

Ja w swojej karierze politycznej byłem wybrany do 
pierwszego sejmiku krakowskiego, byłem także rad-
nym gminnym, potem jeszcze raz zostałem wybrany 
do sejmiku. Samorząd znam dość dobrze, obserwu-
ję go zresztą na co dzień. To, co szczególnie dzisiaj 
w związku z tym projektem, który mamy uchwalić, 
jeśli chodzi o datę odświętną, rzuca bardzo poważny 
cień, to są ostatnie wybory. Proszę państwa, mija dwa 
i pół tygodnia i jeszcze nie ma wizualizacji wyborów, 
coś niebywałego. Ja już nie mówię o tych wszystkich 
drobnych skandalikach i skandalach. Każdy uczciwy 

sprawę, że będą to rzeczy trudne i nie będzie od razu 
wszędzie szklanych domów.

Wydaje mi się, że kochamy samorząd za coś inne-
go: za to, że reforma samorządowa w wielu aspektach 
różni się od innych elementów, innych aspektów życia 
społecznego w Polsce. Po prostu się odróżnia.

Chciałbym pokazać cztery elementy, które nas 
odróżniają. Po pierwsze, mam wrażenie, że to właśnie 
samorząd był w ostatnim dwudziestopięcioleciu, że 
się tak wyrażę, silnikiem modernizującym Polskę, 
także jeżeli chodzi o aspekty infrastrukturalne, o pe-
wien skok cywilizacyjny, który Polska wykonała. 
To wszystko działo się przede wszystkim w samo-
rządzie. Być może drugim takim elementem były 
później pieniądze europejskie, które przyspieszyły 
pewne procesy.

Po drugie, w ostatnich dwudziestu pięciu latach, 
kiedy następowała coraz większa polaryzacja życia 
politycznego, życia medialnego, samorząd był miej-
scem daleko idących kompromisów, miejscem, w któ-
rym często łamano partyjne czy plemienne podziały.

Po trzecie, w samorządzie, w większym stopniu 
niż w przypadku innych władz, istnieje pewien me-
chanizm samonaprawczy, który widzieliśmy, chociaż-
by w postaci żółtych czy czerwonych kartek, które 
pojawiły się w związku z ostatnimi wyborami. A taki 
mechanizm samonaprawczy, jak śmiem twierdzić, nie 
występuje we władzy sądowniczej w Polsce.

I czwarty element, który wydaje mi się niezmier-
nie istotny, to element związany z pewną stabilnością 
polityczną. Mówimy tu o kadencyjności i niekaden-
cyjności burmistrzów, ja jednak chcę zwrócić uwagę, 
że prawie każda gmina, nie tylko na papierze, lecz 
także w praktyce, ma pewną strategię. Że pewna dłu-
gość trwania rządów wójtów, burmistrzów czy pre-
zydentów, dłużej niż przez jedną kadencję, wymusza 
zmianę ich optyki, ich sposobu patrzenia. W takiej 
sytuacji trzeba mieć pewną wizję, trzeba mieć pewien 
cel strategiczny, czego często brakuje mi w posu-
nięciach poszczególnych rządów Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wspomniana stabilność polityczna powo-
duje pewną konsekwencję realizacji strategii. To była 
kwestia, którą bardzo często, nie tylko z rządem, lecz 
także z różnymi instytucjami, które w mniejszym lub 
w większym stopniu podlegały stronie państwowej… 
Miałem do czynienia z takim, że tak się wyrażę, roz-
jechaniem, chociażby jeżeli chodzi o rozmowy z LOT: 
co pół roku zmiana prezesa, co pół roku zmiana stra-
tegii… Trudno dogadywać się między w miarę sta-
bilnym samorządem a przedsiębiorstwem, które co 
pół roku przechodzi daleko idące zmiany.

Pan senator Jackowski mówił o pewnych grze-
chach samorządu. Ja z kolei chciałbym króciutko po-
wiedzieć o pewnych grzechach strony ustawodawczej 
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(senator B. Pęk) gdzie liczba głosów nieważnych przekracza granice 
przyzwoitości europejskiej, a może i azjatyckiej. I to 
rzuca bardzo poważny cień na dzisiejszą uroczystą 
chwilę.

Proszę państwa, chcę odnieść się, wykorzystując 
pewną retrospekcję historyczno-polityczną, do pew-
nych sentencji zawartych w tej uchwale. Mianowicie, 
proszę państwa, uważam, że ten pierwszy niekomuni-
styczny rząd, na który powołujemy się w uchwale, ma 
na swoim sumieniu bardzo poważny grzech, a miano-
wicie coś, co zostało sformułowane politycznie jako 
gruba kreska. Z grubą kreską, moim zdaniem, wiążą 
się dalsze poważne konsekwencje, przede wszystkim 
brak lustracji i brak odsunięcia od steru władzy lu-
dzi całkowicie zależnych od wschodniego hegemona. 
Tak, do dzisiaj w wysokim aparacie władzy znajdują 
się ludzie, którzy przysięgali w Moskwie, a w tym 
pierwszym okresie aż się od nich roiło. Nie zostały 
z nich oczyszczone służby specjalne, które, wszak 
wiadomo, są uszami i oczami każdego państwa. A jak 
ktoś nie ma uszu i oczu, które mu służą, to jest śle-
py. Z tej ślepoty polityczno-historycznej wynikają 
dalsze fakty, takie jak masowe, nagminne uwłasz-
czenie komunistycznej nomenklatury, prywatyzacja 
kapitałowa prowadzona przez ludzi, którzy nie dbali 
o narodowe interesy, działali niezgodnie z tymi in-
teresami, czy wreszcie negocjacje europejskie, które 
były prowadzone przez ludzi o mentalności postko-
lonialnej. A to wszystko wynikało właśnie wprost 
i pośrednio z owej grubej kreski.

Kończąc ten wątek, chcę powiedzieć, że ten spór 
będzie się toczył w Polsce długo. Tak się składa, że 
z powodu grubej kreski, mimo różnych niewielkich 
przemeblowań, rządzą elity, które popierały ową 
grubą kreskę i popierają nadal, które wręcz, że tak 
powiem, stworzyły z niej biblię słusznego początku 
czy słusznego rodowodu naszej ojczyzny. Ja uważam, 
że do tego trzeba się odnieść krytycznie.

I wreszcie co do samorządu… O ile pierwsza 
reforma tworząca silne gminy i podmioty woje-
wódzkie, w moim przekonaniu, była bardzo dobrze 
pomyślana i ze wszech miar udana, o tyle druga 
część reformy spowodowała wiele niekorzystnych 
zjawisk, które dzisiaj obserwujemy, przede wszyst-
kim ogromny wzrost zatrudnienia w samorządzie 
– powtarzam: ogromny wzrost zatrudnienia – utwo-
rzenie łącznie dziesiątek, jeżeli nie setek tysięcy 
etatów o proweniencji politycznej bądź zabarwionej 
politycznie. Są gminy, w których potworzyły się 
takie kliki, że nie ma cudów, żeby to ruszyć, bo 
działa tam mechanizm zastraszania. Ja nie mówię, 
że to jest zjawisko powszechne, ale… Ono istnieje 
zwłaszcza w niewielkich gminach. Ten mechanizm 
zaczyna się pojawiać także w niektórych powiatach, 
gdzie dochodzi do zastraszania i terroryzowania lu-
dzi w sprawach wyborczych.

człowiek musi przyznać, że wyniki wyborów samo-
rządowych w warstwie wyborów proporcjonalnych, 
a więc do sejmików i do powiatów, nie były zgodne 
z wolą wyborców. To po prostu jest fakt. Jeżeli ten 
fakt nie zostanie w pełni wyjaśniony, to erozja za-
ufania społeczeństwa polskiego do władzy będzie 
postępowała, tym bardziej że w obszarze samorządu, 
oprócz wielce efektywnych i zadowalających zjawisk, 
pojawiają się zjawiska negatywne. Jak sądzę, debata 
o tym, czy powinna być kadencyjność co do wybo-
ru wójtów, burmistrzów, prezydentów, jest dzisiaj 
przesądzona: musi być, bo nawet jeżeli jakiś wybitny 
gospodarz, wybitny prezydent, burmistrz czy wójt 
będzie musiał na jedną kadencję przerwać swoją 
działalność, to w bilansie ogólnym państwa wyjdzie 
to na dobre. Widać bowiem wyraźnie, że zwłaszcza 
w małych miejscowościach, biednych, gdzie nie ma 
terenowego przemysłu, wójt jest głównym pracodaw-
cą. On skrzętnie wykorzystuje także politycznie tę 
swoją pozycję, co ma istotny wpływ na wynik wy-
borów samorządowych, na utrzymywanie się jego 
i pewnej jego grupy politycznej bądź czasem wprost 
grupy interesów u władzy. To widać wyraźnie po róż-
nicy w wynikach między wyborami parlamentarnymi 
a wyborami samorządowymi, jeśli chodzi o niektóre 
podmioty polityczne.

Kończąc ten wątek, chcę powiedzieć, że dziwię 
się, że wśród autorytetów związanych z tworzeniem, 
powstawaniem samorządu, wśród autorytetów bez 
przypisanej proweniencji politycznej nie pojawia-
ją się ludzie, którzy by postulowali, iżby problem 
oczywistej niezgodności wyniku wyborczego z wolą 
wyborców poważnie zbadać. To nie jest problem po-
lityczny, to jest problem matematyczny. Proszę pań-
stwa, jak rozmawiałem z człowiekiem, który ma tytuł 
naukowy profesora statystyki, to on stwierdził, że nie 
jest możliwe takie odchylenie od wielkiego badania 
exit poll, które by dotyczyło tylko dwóch podmiotów 
politycznych uczestniczących w wyborach: Polskie 
Stronnictwo Ludowe uzyskało o prawie 7% więcej 
niż w badaniu exit poll, a Prawo i Sprawiedliwość 
– ponad 5% mniej. Różnica, która nie dotyczy pozo-
stałych podmiotów – w przypadku wszystkich pozo-
stałych podmiotów exit poll dokładnie trafił – wyno-
si czterdzieści mandatów w sejmikach, powtarzam: 
czterdzieści mandatów w sejmikach w skali Polski, 
a to oznacza, Drodzy Państwo, że obecna koalicja 
rządziłaby nie w piętnastu, tylko w dziewięciu… To 
nie tylko całkowicie wypacza wolę wyborców, ale ma 
dalekosiężne skutki. Analiza musi być przeprowadzo-
na w oparciu o ponowne przeliczenie głosów w głoso-
waniu do sejmików, zwłaszcza w tych okręgach, gdzie 
dochodziło do skandalicznych przypadków, jak na 
przykład na Śląsku, jak na przykład w Wielkopolsce, 
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(senator B. Pęk) z nas tam było, nie tylko ja. Wyraźnie widać, że róż-
nica, jeśli chodzi o życie ludzi, wygląd miejscowo-
ści i funkcjonowanie infrastruktury w krajach, które 
mają samorząd lepiej zorganizowany i posiadający 
własne finanse, jest ogromna. My na tym tle jeste-
śmy zarówno wzorcem dla tych krajów, jak i przed-
miotem ich zazdrości, co zdecydowanie i wyraźnie 
widać. W krajach tych działają dwa mechanizmy. Po 
pierwsze, jeżeli prezydent lub premier przejeżdżają-
cy przez jakąś okolicę nie spojrzy na nią łaskawym 
okiem, to niewiele się tam dzieje. Po drugie, jeżeli 
lokalne władze nie zabiegają o wpływy polityczne 
w centrali, to też niewiele się tam dzieje. U nas dzięki 
dobrej reformie samorządowej nastąpiły zmiany. To 
finansowanie samorządności, które czasem kryty-
kujemy, dało skutki powszechne i dość jednorodne 
w całym kraju.

Nie tak dawno, bo parę dni temu, kilku senato-
rów, w tym ja, odwiedziło z ramienia Rady Europy 
Mołdawię – kraj, który darzymy sympatią, kraj, któ-
ry w tej chwili wprowadza reformę samorządową 
z wielkim trudem i w wielkich bólach. Te trudności 
związane są nie tylko ze stosunkowo niskimi docho-
dami budżetu i z ogólnym stanem gospodarczym, 
ale i z różnymi innymi kwestiami. Żeby reforma sa-
morządowa się udała, musi być daleko idąca i dość 
odważna. Na ogół daje się to zrobić tylko w począt-
kowym okresie zmian, a więc po zmianie ustroju. 
Później władza ma wielkie opory, w szczególności 
żeby rezygnować z różnych funduszy, z metod cen-
tralnego finansowania, ze środków przekazywanych 
na cele lokalne. U nas te mechanizmy zostały wpro-
wadzone; czasem są one krytykowane. Pytanie, czy 
idą dostatecznie daleko… One pozwoliły na dość 
swobodny i istotny rozwój kraju, na upodmiotowienie 
ludzi, upodmiotowienie obywateli, co widać w prak-
tyce. My możemy dyskutować o pewnych aspektach 
tej reformy – krytyka zawsze jest twórcza, jeśli daje 
pole do przemyśleń – niemniej jednak po tym dystan-
sie czasowym, który przebyliśmy, wyraźnie widać, że 
to funkcjonuje. Nasz kraj poprzez szybkie i odważne 
wprowadzanie odpowiedniego prawa zrobił postępy, 
które, jak powiedziałem wcześniej, są przedmiotem 
zazdrości innych krajów i stanowią dla nich wzorzec.

Na koniec powiem jeszcze, że jeżeli chodzi 
o Mołdawię, którą znam wyjątkowo dobrze, bo jestem 
sprawozdawcą Rady Europy… Często tam jeżdżę; 
w tym roku byłem w Mołdawii trzy razy. Ten kraj 
reformę samorządową wprowadza etapami. Bardzo 
trudno zrobić to od razu, bo, po pierwsze, władza się 
zmienia, a po drugie… Najłatwiej jest zrobić plan 
generalny, opisać, jak to będzie przeprowadzane, 
a najtrudniej jest podjąć decyzje finansowe i pozwolić 
dość swobodnie korzystać z funduszy państwowych, 
ustalić dochody samorządów. Dzięki temu, że u nas 
na wczesnym etapie to zostało zrobione całkiem od-

Jednakowoż trzeba powiedzieć, że nikt nie jest 
genialny i nie można było wszystkiego przewidzieć, 
tak więc to, że samorząd powstał i działa, to bardzo 
dobrze. Ale to, że samorząd często nie działa w myśl 
tego, czego by oczekiwała większość Polaków, to źle. 
A już najgorzej, że wygrywają w cuglach ci prezyden-
ci, którzy totalnie zadłużyli swoje miasta, zadłużyli 
je do tak potężnych rozmiarów, że następne poko-
lenia będą miały ogromne problemy ze spłacaniem 
tych długów. I nie będzie można zaciągać nowych 
kredytów, bo będzie bariera nieprzekraczania defi-
cytu budżetowego. A to doprowadzi do całkowitego 
zachwiania w wierze w podstawowe jądro samorządu 
– mianowicie ludzie uwierzą, iż tak skonstruowany 
samorząd jest lepszy niż samorząd oparty na cał-
kowicie racjonalnych zasadach. Dziękuję za uwagę. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Piotra Wacha.

Senator Piotr Wach:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Właściwie to aż mnie kusi, żeby polemizować 

z panem senatorem Pękiem, ale się powściągnę, mię-
dzy innymi właśnie ze względu na bardzo uroczysty 
dzień i uchwałę, która podkreśla nasze ogromne osią-
gnięcie, co pokazały czas i praktyka. Myślę, że na tę 
polemikę będzie czas przy innej okazji, przy następ-
nej okazji, tym bardziej że kręgosłup tych wystąpień 
jest na ogół zawsze taki sam. Zawsze można nawiązać 
do tematów, które pan senator był uprzejmy podnieść.

Mówiąc o sprawach samorządu w to dwudziesto-
pięciolecie, trzeba powiedzieć, że reforma samorzą-
dowa w Polsce okazała się reformą fundamentalną. 
Być może nie rewolucyjną, bo postępowała w czasie, 
ale fundamentalną, dotyczyła bowiem całego kra-
ju. W odróżnieniu od wielu innych reform jej skutki 
widać powszechnie i są one dość jednolite. Ja byłem 
radnym wojewódzkim przez jedną kadencję. Wielkich 
doświadczeń w zakresie samorządu nie mam, ale 
chciałbym powiedzieć kilka zdań z perspektywy 
zagranicy. 

W okresie, w którym jestem senatorem i człon-
kiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 
przy różnych okazjach, głównie wyborczych, byłem 
we wszystkich krajach postkomunistycznych, postju-
gosłowiańskich i w krajach kaukaskich, które zresztą 
też są postkomunistyczne. Myślę tu o trzech krajach 
kaukaskich na czele z Gruzją. Proszę państwa, wielu 
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(senator P. Wach) tym wymiarem, o którym mówili wszyscy, dla mnie 
najistotniejszym wymiarem reformy samorządowej 
w tamtym czasie było to, że przemiany stały się nie-
odwracalne. W tamtych trudnych warunkach refor-
my przeprowadzone przez premiera Mazowieckiego, 
który brał odpowiedzialność za wszystkie działania 
rządu i za pracę rządu… A także dzięki wysiłkowi 
tych wielkich ludzi, którzy tutaj, w Senacie, wykuwali 
wszystkie reformy, jakie trzeba było zrobić. Wtedy 
była pierwsza kadencja wolnego Senatu. Chcę im tutaj 
złożyć hołd i podziękowanie. Uważam, że tego typu 
słowa są po prostu niegodne, w świetle zasług, które 
oni położyli dla tego, co mamy dzisiaj. Dla Polski, 
która mogła się rozwinąć do dzisiejszego kształtu. 
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Kogut, bardzo proszę.
(Senator Stanisław Kogut: Nikogo nie zaatakuję, 

bądźcie spokojni.)
(Głos z sali: Jeszcze senator Pęk.)
(Głos z sali: I głosujemy.)
Bardzo proszę.

Senator Stanisław Kogut:
I głosujemy.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Drodzy Goście!
Ja też miałem nie zabierać głosu, ale bardzo 

owocna dyskusja jednak mnie do tego skłoniła. 
Zapominamy bowiem o jednym. Drodzy Państwo, ja 
pamiętam, dzięki komu nastąpiły te przemiany. Mówi 
się tylko o świętej pamięci panu premierze Tadeuszu 
Mazowieckim, ale jasno powiedzmy – bo przy okazji 
dwudziestopięciolecia odzyskania wolności były fil-
my i trzeba popatrzeć na rzeczy… Jak by nie było jed-
ności, gdyby nie było pana prezydenta Lecha Wałęsy, 
nie było pana marszałka Bogdana Borusewicza, nie 
było pana Jarosława Kaczyńskiego, nie było świętej 
pamięci pana Lecha Kaczyńskiego, pana Gwiazdy, 
świętej pamięci pani Walentynowicz i wielu, wielu 
innych… Drodzy Państwo, to oni rozbili komunizm 
i musimy pamiętać, że to dzięki „Solidarności” roz-
poczęła się w Polsce bezkrwawa rewolucja. Gdyby 
nie było Janka Rulewskiego w Bydgoszczy, gdzie…

(Rozmowy na sali)
Państwo Drodzy, każdy może się dzisiaj śmiać, 

ino wtedy groziła kula w głowę… Przez ubecję… Jak 
ktoś mówił, że jest poglądów solidarnościowych… 
Państwo Drodzy, pamiętajmy o jednym: nie odda-
wano złotej kury, która znosiła PZPR złote jaja, ino 
już był taki krach gospodarczy… Pamiętajmy o po-
stulatach w Stoczni Gdańskiej. O co tam była walka? 

ważnie, mamy skutki, jakie mamy. Są one, przede 
wszystkim z punktu widzenia innych krajów, które 
wyszły z systemu socjalistycznego czy komunistycz-
nego, naprawdę bardzo dobre.

Dlatego na koniec chciałbym pogratulować twór-
com i wykonawcom aktów z 1990 r. rezultatów, z ja-
kich teraz cała polska społeczność korzysta. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Łukasza Abgarowicza.

Senator Łukasz Abgarowicz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni 

Goście!
Właściwie nie chciałem zabierać głosu, ale zo-

stałem sprowokowany przez pana senatora Pęka. 
Chciałbym mówić o początkach przemian samorzą-
dowych, bo wydaje mi się, że tamta sytuacja nie dla 
wszystkich jest jasna. Chciałbym mówić o olbrzy-
mach polskiej polityki, którzy realnie zmienili Polskę.

Najpierw muszę jednak przytoczyć wypowiedź 
pana premiera Mazowieckiego, który powiedział: to, 
co było, odkreślamy grubą kreską, odpowiedzialność 
bierzemy za to, co zrobimy od dzisiaj. To dotyczyło 
odpowiedzialności za Polskę.

Muszę również powiedzieć dwa słowa o deko-
munizacji. Pamiętajmy, że to był sejm kontraktowy. 
Pierwszy Sejm, który mógł przeprowadzić ustawę 
dekomunizacyjną albo porządną ustawę lustracyjną, 
to był Sejm pierwszej kadencji, gdzie lustracja zo-
stała ośmieszona groteskowymi pracami pana posła 
Macierewicza.

Ale chcę wrócić do wcześniejszych czasów. 
Byliśmy wtedy, proszę sobie przypomnieć, w RWPG 
i w Układzie Warszawskim, otoczenie mieliśmy wro-
gie. Niektórzy z przywódców naszych sąsiadów na-
mawiali do zbrojnej interwencji w Polsce. Mieliśmy 
sejm kontraktowy. A właściwie to był jedyny czas, 
czas tytanów polskiej polityki, kiedy przeprowadzo-
no realną dekomunizację państwa, rozwiązano SB, 
zmieniono struktury wszystkich województw i, co 
najważniejsze, przemiany uczyniono nieodwracalny-
mi ze względu na reformę samorządową. To był klucz, 
to było zakotwiczenie zmian. Przypomnijmy sobie 
tamte czasy – te zmiany wcale nie były takie pewne 
i nie były dane na zawsze. Odbywały się zmagania 
o to, czy zostanie centralizm demokratyczny, czy 
też rzeczywiście Polska zostanie oddana obywate-
lom. Poza samym wymiarem samorządowym, czyli 
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(senator S. Kogut) Chciałbym przypomnieć, że tradycje samorządo-
we w Polsce są dużo starsze, niż ta reforma. I o tym 
warto powiedzieć. Kiedy jeżdżę po różnych miastach 
naszego kraju, widzę tablice z XIX wieku ufundowa-
ne przez rady miast, na przykład w Myślenicach, ale 
i gdzie indziej. Pamiętam z opowiadań ojca – który 
miał wielką atencję dla radnych miasta Krakowa – że 
pan rajca miał taki autorytet, że jak dochodziło do 
sporów sąsiedzkich, to nie chodzono do sądu, tyl-
ko to rajca rozstrzygał te spory. Myślę, że przy tej 
pięknej okazji warto o tym przypomnieć. A do tej 
wyliczanki pana senatora Koguta warto dodać, że 
nie byłoby „Solidarności”, gdyby nie Jan Paweł II. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Pęk.

Senator Bogdan Pęk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zabieram głos, ponieważ chcę powiedzieć, 

że ten fundamentalny spór o ocenę porodu 
III Rzeczypospolitej jest sporem realnym. I ten spór 
będzie w przyszłości analizowany nie tylko przez 
historyków, ale przez uczonych wszech nauk. Ja re-
prezentuję stanowisko, iż zasadniczym błędem była 
owa gruba kreska, rozumiana jako bardzo miękkie 
przejście tych, którzy gnębili Polskę przez kilkadzie-
siąt lat, na pozycję władzy, i z którymi w znacznej 
mierze żyjecie dzisiaj w symbiozie.

(Rozmowy na sali)
Możecie się na mnie obrażać. Jestem człowiekiem 

wolnym i mam prawo mówić, co myślę.
Chcę podkreślić, że w sąsiednich krajach, w wielu 

krajach tak zwanego obozu ludowego, moskiewskie-
go, zrobiono to inaczej. Przeprowadzono odsunięcie, 
rozliczenie, lustrację. I w wielu obszarach mają się 
w związku z tym lepiej. Mają się w związku z tym 
lepiej. I gdyby wówczas u nas tego dokonano, to są-
dzę, że nie tylko samorząd, ale stopa życiowa, poziom 
suwerenności, poziom tego, cośmy uzyskali w Unii 
Europejskiej, byłby bez porównania wyższy. I nikt nie 
ma prawa mi odbierać możliwości mówienia o tym, że 
ja takie stanowisko reprezentuję, bo takie stanowisko 
jest powszechne w polskim społeczeństwie.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę. Nawet jeśli to stanowisko 

nie jest powszechne, to pan senator ma prawo do tego, 
żeby je wygłosić. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Szło o podwyżkę cen chleba. Te przemiany zaczęły 
się dzięki „Solidarności”.

Ja pamiętam entuzjazm ludzi, jak były pierwsze 
wybory. Kto się pokazał z panem Lechem Wałęsą – ja 
mogę nie kochać jego teraźniejszych poglądów, ale 
takie są fakty, to jest prawda – od razu stawał się sena-
torem czy posłem. Na spotkania przychodziły wtedy 
ogromne tłumy ludzi – w odróżnieniu od tego, jak to 
wygląda teraz, bo teraz na spotkanie przychodzi pięć, 
sześć osób. Dzisiaj wszyscy są bohaterami, którzy, 
gdyby tylko mogli, zmienialiby Polskę. A w czasie 
stanu wojennego, jak trzeba było stanąć przeciwko 
systemowi, to wtedy oni byli w domu, bo każdy się 
obawiał…

Nie można zapominać także o Wolnej Europie, 
o panu Jeziorańskim. O tych ludziach nie możemy 
zapomnieć.

Ja nie chcę przeciągać. I obiecałem, że nikogo nie 
zaatakuję.

Państwo Drodzy, reforma samorządowa, bez 
względu na to, co będziemy mówić, udała się naj-
bardziej. Najbardziej! (Oklaski)

Państwo Drodzy, trzeba jednak powiedzieć, że 
niektóre kwestie związane z samorządami – ja te-
raz jestem senatorem, ale wcześniej byłem radnym 
gminnym i wojewódzkim – są obarczone błędami. 
Samorządom przekazywane są kolejne zadania, ale 
nie pieniądze. I nieważne która koalicja rządzi, naj-
większych oszczędności szuka się w samorządach.

Nie zapominajmy, że to dzięki „Solidarności” 
powstały wszystkie te reformy. Przecież byli dorad-
cy KOR, przecież wśród doradców „Solidarności” 
nie było podziałów, tak jak teraz. Byli wśród nich 
i świętej pamięci pan Geremek, i świętej pamięci 
pan Tadeusz Mazowiecki, i świętej pamięci Lech 
Kaczyński, i inni. Państwo Drodzy, powiedzmy so-
bie szczerze… Ja nie muszę się nikomu podlizywać, 
bo jestem samodzielny, niezależny od nikogo. Ale 
pamiętajmy, kto poderwał stocznię. Wszyscy teraz 
mówią: Lech Wałęsa. Ale poczytajcie historię, to 
może będziecie trochę innego zdania.

Nie przedłużam. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator, tak? Bardzo proszę
Jeśli ktoś chce zabrać głos, to trzeba się zapisać 

na listę, bo ja mogę nie zauważyć…
Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Proszę państwa, ja bardzo krótko.
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(wicemarszałek S. Karczewski) uchwalonej przez Sejm w dniu 7 listopada 2014 r. 
ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Nasze 
sprawozdanie zostało zawarte w druku nr 762 A.

W sprawozdaniu zaproponowaliśmy przyjęcie 
pięciu poprawek, które są głównie poprawkami legi-
slacyjnymi, porządkującymi i które nie budziły wąt-
pliwości senatorów. Ale oczywiście debata w Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych była dużo bardziej 
skomplikowana i obejmowała dużo więcej tematów 
związanych z tą ustawą. Będę się starał pokrótce 
zwrócić uwagę na te problemy, które były przedmio-
tem naszej dyskusji.

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektó-
rych innych ustaw tworzy warunki umożliwiające 
stosowanie w krajowym porządku prawnym rozwią-
zań przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 2012 r. w sprawie krótkiej 
sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swa-
pów ryzyka kredytowego.

W ustawie zaproponowano ponadto zakończenie 
procesu wdrażania do prawa krajowego przepisów roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z tego 
samego roku, z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instru-
mentów pochodnych będących przedmiotem obrotu 
poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych 
i repozytoriów transakcji. Przedmiotem regulacji jest 
przede wszystkim materia związana z dokonywaniem 
tak zwanej krótkiej sprzedaży oraz kwestie dotyczą-
ce finansowych instrumentów pochodnych będących 
przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.

Zważywszy na to, że rozporządzenie nr 236/2012 
dotyczy także transakcji zawieranych w celu prze-
noszenia ryzyka kredytów związanych z długiem 
państwowym, nowela dostosowuje prawo krajowe 
do prawa unijnego również w tym zakresie.

Krótka sprzedaż to strategia inwestycyjna służąca 
zarabianiu na spadkach kursu papierów wartościo-
wych. Inwestor, przewidując, iż cena danego papieru 
wartościowego spadnie, zobowiązuje się do jego zby-
cia. Jeżeli jego prognoza się sprawdza, osiąga zysk 
stanowiący różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze 
sprzedaży po kursie wyższym a kwotą, za jaką doko-
nał zakupu papieru wartościowego. Operacje te oczy-
wiście ze swojej natury są bardzo ryzykowne i często 
zdarza się, że przynoszą one straty. Zgodnie z art. 2 
ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 236/2012 krótka sprzedaż akcji lub instru-
mentów dłużnych oznacza każdą sprzedaż akcji lub 
instrumentów dłużnych, które w chwili zawarcia 
umowy sprzedaży nie są własnością sprzedającego, 
w tym taką sprzedaż w symulacji, gdy w chwili za-
warcia umowy sprzedaży sprzedający pożyczył akcje 
lub instrumenty dłużne do celów ich dostawy przy 
rozrachunku lub uzgodnił ich pożyczenie.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
Dla porządku informuję, że pani senator Anna 

Aksamit i pan senator Rafał Muchacki złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem 
Samorządu Terytorialnego.

Kto z państwa…
Nie ten przycisk, przepraszam, wyłączyłem mi-

krofon. Przepraszam.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 67 senatorów, 64 było za, 3 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2015 
Rokiem Samorządu Terytorialnego. (Oklaski)

Dziękuję wszystkim przybyłym gościom za udział 
w posiedzeniu.

(Rozmowy na sali)
Zarządzam trzyminutową przerwę techniczną.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 28  

do godziny 13 minut 30)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ob-
rocie instrumentami finansowymi oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 762, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 762 A.

Witam panią minister Dorotę Podedworną-
Tarnowską, która reprezentuje Ministerstwo 
Finansów, jest podsekretarzem stanu, oraz nie tak 
dawno widzianego w naszej Izbie pana przewodni-
czącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja 
Jakubiaka.

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

Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych przedstawiam sprawozdanie w sprawie 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca K. Kleina) wą do ewentualnego zgłoszenia przez nas poprawki, 
która by tę sprawę regulowała. Wprowadzenie takiej 
poprawki oznaczałoby w praktyce obniżenie procentu 
– chodzi o dźwignię finansową. Uważamy, że mo-
głoby to być zmniejszenie z 2 do 1%, ale ostateczną 
decyzję podjęlibyśmy na posiedzeniu komisji, po wy-
słuchaniu głosu pani minister i ewentualnie głosów 
w dyskusji i w debacie.

Podczas prac na posiedzeniu naszej komisji prze-
wodniczący Komisji Nadzoru Finansowego zasugero-
wał wprowadzenie do ustawy dużej grupy poprawek. 
Zgłosił propozycję, aby senatorowie wprowadzili po-
prawki dotyczące ujęcia w ustawie rachunku dery-
watów. Wówczas nadzór nad tym obszarem również 
byłby regulowany przez ustawę.

Jest to problem, bo oczywiście… Poprawek byłoby 
dużo. To jest ponad siedem stron z zapisami dotyczący-
mi bardzo specjalistycznych i dokładnych rozwiązań. 
Prawnicy na początku zwrócili naszą uwagę na fakt, 
że mogą się tutaj pojawić wątpliwości konstytucyjne. 
Chodzi o to, czy na tym etapie prac możemy wpro-
wadzić tak daleko idące dodatkowe zapisy dotyczące 
całego rynku. Po dyskusji uznaliśmy, że byłoby to moż-
liwe, chociaż wątpliwości oczywiście by się pojawiały. 
Problemem jest to, że regulujemy tu ogromny obszar 
nowych spraw. Myśmy nie byli przygotowani do tego, 
żeby móc w sposób, że tak powiem, niebudzący wąt-
pliwości na ten temat dyskutować i poprosiliśmy panią 
minister, aby ewentualnie ustosunkowała się do tego 
problemu podczas dzisiejszej debaty.

Sugerowaliśmy równocześnie panu przewodniczą-
cemu Komisji Nadzoru Finansowego, zdając sobie 
sprawę z tego, że chodzi o kwestię ważną i potrzebną, 
którą warto byłoby regulować, że bylibyśmy skłonni, 
jeżeli nie byłoby konsensusu co do wprowadzenia 
tych zapisów do obecnej ustawy, wystąpić z inicja-
tywą ustawodawczą po to, żeby tę sprawę przepro-
wadzić w możliwie krótkim czasie. Z tego, co wiem, 
wynika, że także w Ministerstwie Finansów trwają 
prace nad tymi kwestiami, więc pozostawiam to do 
dalszej debaty, dyskusji. Ewentualnie zgłosimy to, 
gdyby pojawiła się sugestia, aby te sprawy regulo-
wać także w tym zakresie. Jak mówię, dyskusja była 
gorąca. Ostatecznie przyjęliśmy te poprawki, które 
nie budziły wątpliwości, pozostawiając resztę do roz-
patrzenia na dzisiejszym posiedzeniu lub przy okazji 
kolejnej nowelizacji. Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Senator Henryk Cioch.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

W rozdziale 3a dodawanym do ustawy o nadzorze 
nad rynkiem kapitałowym wskazano kompetencje 
nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie 
przestrzegania obowiązków określonych we wspo-
mnianym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady. Na mocy tej ustawy komisja otrzymuje odpo-
wiednie kompetencje, które dają możliwość kontro-
lowania operacji, o których tutaj wspomniałem. To 
byłby taki generalny zarys celów i zapisów zawartych 
w tej ustawie, obszar spraw, które ona reguluje.

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych mieliśmy możliwość wysłuchania ar-
gumentów ministra finansów, a także przewodniczą-
cego Komisji Nadzoru Finansowego. W trakcie prac 
nad ustawą w Sejmie, na wniosek Komisji Nadzoru 
Finansowego, zostały wprowadzone dodatkowe za-
pisy, które po części zmieniają procedowaną usta-
wę. I sprawa, o której tutaj wspomniałem, wiąże się 
właśnie z poprawką przyjętą przez Sejm, poprawką 
dotyczącą tak zwanej dźwigni finansowej. Będziemy 
prosili panią minister, by coś więcej na ten temat 
powiedziała, bo ta sprawa wywołała najwięcej emo-
cji podczas debaty w Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych.

Oprócz przewodniczącego Komisji Nadzoru 
Finansów zaprosiliśmy także wielu partnerów 
społecznych. Był u nas oczywiście prezes Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie, przedsta-
wiciele Izby Domów Maklerskich i przedstawicie-
le Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. 
Podnosili oni podczas debaty problem dotyczący tego, 
że wprowadzenie zapisu, o którym wspomniałem, 
może doprowadzić do sytuacji niekonkurencyjności 
tych podmiotów w stosunku do podmiotów zagra-
nicznych operujących na rynku międzynarodowym.

Ta sprawa zdominowała dużą część naszej dys-
kusji. Inne sprawy związane w ustawą nie budziły 
wątpliwości, zostały przyjęte przez senatorów i uzna-
no, że są one prawidłowe i dobre. Zobowiązaliśmy 
też panią minister do przeanalizowania, czy zapro-
ponowany i przyjęty w Sejmie zapis rzeczywiście 
może doprowadzić do sytuacji, w której polskie firmy 
maklerskie działające na rynku będą w trudniejszej 
sytuacji, jeśli chodzi o konkurencyjność. Oczywiście 
zapis mówiący o dźwigni finansowej jest zapisem 
działającym w interesie inwestorów. I myśmy niejako 
czuli te dwa elementy. Każdy inwestor, który działa, 
funkcjonuje na tym trudnym rynku, oczywiście po-
nosząc indywidualną odpowiedzialność za wszystkie 
swoje decyzje, powinien działać świadomie. Ale my 
chcieliśmy doprowadzić do tego, aby bezpieczeństwo 
tych obrotów było możliwie największe.

Mam nadzieję, że w swoim wystąpieniu pani mi-
nister odpowie nam na to pytanie. Byłoby to podsta-
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Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań do pana senatora.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd, 

dlatego proszę panią minister Dorotę Podedworną-
Tarnowską o przedstawienie stanowiska rządu i za-
prezentowanie ustawy oraz o ewentualne odniesienie 
się do pytań, które pan senator sprawozdawca zawarł 
w swoim wystąpieniu, a które wynikały z analiz prze-
prowadzonych podczas posiedzenia komisji.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Dorota Podedworna-Tarnowska:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan senator Kleina bardzo szczegółowo wyja-

śnił już, na czym polegają zmiany wprowadzane do 
ustawy. Stanowisko rządu, ponieważ jest to projekt 
rządowy, jest jak najbardziej pozytywne.

Odniosę się do tylko do kwestii, które pan senator 
Kleina wywołał w trakcie swojego przemówienia, 
które są najbardziej kontrowersyjne w tym momencie, 
bo nie chciałabym znów powtarzać, jaki jest cel usta-
wy. Zresztą pan senator Cioch zechciał przedstawić 
tutaj słuszną tezę, że to jest bardzo trudna ustawa, 
bardzo trudna zmiana, która ma charakter de facto 
techniczny, że tak powiem, umożliwiający właściwe 
stosowanie prawa unijnego, które już obowiązuje. 
I tutaj bezpośrednio odniosę się do wątpliwości pana 
senatora dotyczących tego, czy termin vacatio legis 
w przypadku tej ustawy nie jest zbyt krótki. Otóż, 
tak jak powiedziałam, te przepisy unijne, przepisy 
dotyczące krótkiej sprzedaży, przepisy rozporządze-
nia zwanego w skrócie EMIR, dotyczące rozliczania 
instrumentów pochodnych i raportowania transakcji 
dokonywanych na instrumentach pochodnych, już 
obowiązują. My teraz tak naprawdę umożliwiamy 
czy wzmacniamy nadzór naszego nadzorcy nad tymi 
transakcjami i nad firmami, które de facto rozliczają 
te transakcje. Ponadto sankcjonujemy niestosowa-
nie tego prawa czy tych obowiązków wynikających 
z rozporządzeń unijnych. W związku z tym nie jest 
potrzebny… Na etapie uzgodnień, tak jak pan senator 
Kleina powiedział, nie było wątpliwości związanych 
z tym, czy to vacatio legis jest zbyt krótkie, nie kwe-
stionował tego Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, 
nie kwestionowali tego uczestnicy rynku.

Ta kontrowersyjna kwestia, o której wspomniał 
pan senator Kleina… W zasadzie rozważamy tutaj 
kwestię depozytu zabezpieczającego, którego doty-
czyła poprawka wprowadzona w Komisji Finansów 
Publicznych, w trakcie debaty sejmowej. Chodzi o to, 
tak jak pan senator już wspomniał, że ustanawiamy 
poprawką minimalną kwotę tak zwanego depozytu 

Senator Henryk Cioch:

Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! 
Szanowni Państwo! To jest oczywiście bardzo skom-
plikowana ustawa, która jest często nowelizowana. 
Pamiętam, że nie tak dawno, chyba jak była przepro-
wadzana poprzednia nowelizacja, byłem sprawoz-
dawcą, więc… Ta ustawa wprowadza bardzo istotne 
zmiany w stosunku do rynku kapitałowego, dlatego 
żałuję, że nie mogłem uczestniczyć w posiedzeniu 
komisji, która debatowała nad tą ustawą, i nie będę 
w stanie zadać szczegółowych merytorycznych pytań.

Interesują mnie dwie kwestie: dlaczego vacatio 
legis… To jest bardzo skomplikowana ustawa, nikt 
tego nie kwestionuje, więc do tych zmian nale-
ży się przygotować. Dotyczy to zarówno Komisji 
Nadzoru Finansowego, jak i uczestników rynku 
kapitałowego. Okres vacatio legis jest bardzo krót-
ki, wynosi czternaście dni, i moim zdaniem jest 
niewystarczający. Być może pan przewodniczący 
jest innego zdania.

Drugie pytanie ma charakter stricte prawny: 
dlaczego w przepisie art. 23a znajduje się zapis, iż 
w odniesieniu do decyzji wydawanych przez Komisję 
Nadzoru Finansowego – to są decyzje administracyj-
ne – przepisy kodeksu postępowania administracyj-
nego stosuje się odpowiednio, a nie wprost?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze inne pytania do pana senatora 

Kazimierza Kleiny? Nie.
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Szanowny Senatorze! Kwestia 
vacatio legis, terminu wejścia ustawy w życie nie bu-
dziła wątpliwości ani Komisji Nadzoru Finansowego, 
ani uczestników rynku. Jak mówiłem, na posiedze-
nie komisji zaproszeni zostali i przedstawiciele izb 
maklerskich, i Giełdy Papierów Wartościowych, ale 
nikt… Nie podnosiliśmy tej sprawy, ponieważ nie 
wzbudziła ona wątpliwości ludzi, którzy mają wpro-
wadzać w życie tę ustawę, te zapisy. Uznaliśmy, że 
nie będziemy majstrować przy tym zapisie.

Drugiej, tej szczegółowej… Ta sprawa nie była 
podnoszona, nie było wątpliwości co do tego, że ten 
zapis… Biuro Legislacyjne uznało, że jest to zły zapis 
i powinien być zmieniony, dlatego też tej sprawy nie 
ruszaliśmy. Wydaje się, że gdyby z punktu widzenia 
korzystania z tego zapisu był to problem, to Biuro 
Legislacyjne zgłosiłoby wątpliwości, a takiej sprawy 
nie było.
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(podsekretarz stanu D. Podedworna-Tarnowska) W związku z tym uznajemy, że rzeczywiście na-
leży zastanowić się nad tym, czy 2% depozytu za-
bezpieczającego nie jest to wartość za wysoka, z tego 
powodu – tak jak powiedziałam – że trzeba zważyć 
wskazywaną tu już słusznie ochronę klienta indywi-
dualnego i ochronę tak naprawdę konkurencyjności 
na rynku, ochronę równych warunków, można powie-
dzieć, działania biznesowego dla różnych kategorii 
biur maklerskich, a taka jest rola rządu. W związku 
z tym ja rozumiem, Panie Senatorze, że dyskusję me-
rytoryczną w tej sprawie odbędziemy jeszcze na po-
siedzeniu komisji. W każdym razie jesteśmy skłonni 
do rozmowy.

Jeśli zaś chodzi o drugą grupę poprawek, o po-
prawki zgłoszone przez Urząd Komisji Nadzoru 
Finansowego, uznajemy te poprawki za ważne, 
ważne z punktu widzenia uszczelnienia, można 
powiedzieć, architektury rynku finansowego i spo-
wodowania, że instrumentarium do rozliczania 
transakcji i uzyskiwania informacji przez Urząd 
Komisji Nadzoru Finansowego od poszczególnych 
uczestników tej architektury będzie miało charakter 
bardziej, można powiedzieć, precyzyjny. Niemniej 
jednak uznajemy, że jest to bardzo znacząca materia, 
która została zgłoszona tak naprawdę w ostatniej 
chwili procesu legislacyjnego, a przypomnę, że jest 
to projekt rządowy. W związku z tym moją rolą 
jako organu resortu wiodącego byłoby skonsulto-
wanie tak głęboko ingerujących w ustawę poprawek 
z innymi resortami, to po pierwsze. A po drugie, 
ponieważ jest to zmiana, która ingeruje w działal-
ność instytucji rynku kapitałowego, należałoby tak 
głęboką zmianę skonsultować również chociażby 
z samorządami korporacyjnymi czy stowarzysze-
niami reprezentującymi zainteresowane strony, od-
biorców tejże regulacji. Tak że takie jest moje zdanie. 
My jesteśmy otwarci.

Pragnę dodać, że na etapie uzgodnień między-
resortowych jest nowa nowelizacja procedowanej 
ustawy, w związku z tym zachęcamy do zgłoszenia 
tej poprawki na tym etapie. My pochylimy się nad 
tą dużą zmianą. Niebawem odbędzie się konferencja 
uzgodnieniowa, w związku z tym przeanalizujemy 
wszystkie elementy tej dużej poprawki. Przypomnę, 
że poprawka mieściła się na blisko siedmiu stronach, 
z uzasadnieniem było ich troszkę więcej, i ingerowa-
ła w wiele artykułów w ustawie. Przypominam raz 
jeszcze, że projekt rządowy obliguje do tego, żeby tak 
głęboka poprawka została skonsultowana z innymi 
resortami oraz z uczestnikami rynku finansowego. 
Zresztą pan senator Kleina też na to wskazywał. 
Oznacza to, że musimy jeszcze sprawdzić niejako 
głębokość tej poprawki, jej meritum, pod kątem 
zgodności z prawem unijnym oraz to, czy na takim 
etapie jej wprowadzenie jest konstytucyjnie możliwe. 
Dziękuję bardzo.

zabezpieczającego, która przekłada się na wysokość 
tak zwanej dźwigni finansowej. Oznacza to dźwignię 
na poziomie jeden do pięćdziesięciu. A więc żeby 
zawrzeć kontrakt na pięćdziesiąt, inwestuję jednostkę.

Poprawka, którą panowie senatorowie zgłasza-
ją w tej chwili, to propozycja obniżenia poziomu 
tego depozytu do 1%. Dotychczas nie było takiego 
limitu, nie było takiego minimum. Pan przewodni-
czący Jakubiak na posiedzeniu Komisji Finansów 
Publicznych zechciał podać kilka przykładów, że ten 
depozyt zabezpieczający w niektórych transakcjach 
był ustanawiany tak naprawdę na bardzo niskim po-
ziomie, co oznaczało bardzo wysoką dźwignię finan-
sową, osiągającą czasami poziom jeden do czterystu 
czy nawet więcej – jak pamiętam, pan przewodniczą-
cy tak to uzasadniał.

My jako Ministerstwo Finansów na posiedzeniu tej 
komisji uznaliśmy, że rzeczywiście kierunek wskazany 
przez Komisję Nadzoru Finansowego, czyli ochrona 
klienta indywidualnego, który przystępuje do takich 
transakcji jako strona, można powiedzieć, mniej do-
świadczona, nieprofesjonalna… My ten kierunek uznali-
śmy za słuszny i te argumenty, że tak powiem, nas prze-
konały. Niemniej jednak po głębszej analizie problemu 
uznajemy, że tak naprawdę nie ma bezpośredniej kore-
lacji pomiędzy wartością depozytu zabezpieczającego 
a stratami klientów. Może „nie ma” jest stwierdzeniem 
zbyt oczywistym… Ja nie mam badań, które by taką 
tezę potwierdzały, nie mam danych liczbowych. Jest 
wręcz przeciwnie, bo część stowarzyszeń czy korporacji 
samorządowych występujących w imieniu biur makler-
skich pokazuje badania z rynku amerykańskiego, gdzie 
wysokość minimalnego depozytu zabezpieczającego 
ustalono na poziomie 2% i tam odsetek transakcji ze 
stratami czy odsetek klientów, którzy podnieśli straty, 
nie zmienił się po wprowadzeniu tej minimalnej wyso-
kości depozytu zabezpieczającego.

Ja na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych 
w imieniu ministra finansów zwracałam uwagę na 
to, że wprowadzając taki reżim prawny, narzuca-
my reżim de facto tylko i wyłącznie dla firm, dla 
biur maklerskich, które mają licencję na działalność 
maklerską wykonywaną na terenie naszego kraju. 
Zwracałam uwagę na to, że ta regulacja nie będzie 
obowiązywać firm inwestycyjnych, które działają, 
można powiedzieć, na zasadzie tak zwanego jednoli-
tego paszportu europejskiego, co oznacza, że indywi-
dualny klient może wykorzystać usługi takiej firmy, 
która świadczy usługi w innym kraju europejskim 
i nie musi być licencjonowana przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, a to z kolei oznacza zachwianie, można 
powiedzieć, konkurencyjności firm, które świadczą 
w naszym kraju usługi z licencją i bez takiej licencji. 
Na to zwracaliśmy uwagę.
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do Senatu, bo siłą rzeczy w tej sytuacji, o której mó-
wili i pan senator, i sama pani minister, to środowisko 
musiało jakoś wypowiedzieć swój stosunek do tego 
i swoje obawy, w części, jak sądzę, uzasadnione. Ja 
rozumiem, Pani Minister, że ta praktyka nie będzie 
kontynuowana, to znaczy środowisko będzie ze sto-
sownym wyprzedzeniem informowane, będą odby-
wać się konsultacje, żeby miało ono poczucie tego, 
że ma jakiś udział w opiniowaniu przedstawionej 
propozycji. Stąd, jak sądzę, również ta opinia wyni-
kająca z wypowiedzi pani minister, aby wstrzymać 
się z poprawką dotyczącą zmian związanych z de-
rywatami, tak żeby po prostu zdecydować w trybie 
spokojniejszym. To jest pierwsze pytanie. 

Drugie pytanie kieruję do pana prezesa. Chodzi 
mi o Forex, Panie Prezesie, i o to, na ile Komisja 
Nadzoru Finansowego… Bo to jest chyba platforma 
zagraniczna, prawda?

(Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 
Andrzej Jakubiak: To…)

To może, Panie Prezesie, jak odpowie pani mini-
ster. Dobrze?

(Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 
Andrzej Jakubiak: Dobrze, później.)

Na ile Komisja Nadzoru Finansowego może, że 
tak powiem, ostrzegać łatwowiernych uczestników 
tych zawodów, z których większość kończy potem 
z poczuciem przegranej? Bo generalnie 80%, o ile 
się nie mylę, przegrywa w tej zabawie. Jak pan to 
widzi, czy to jest groźne i na ile Komisja Nadzoru 
Finansowego robi wszystko, co jest możliwe, aby 
każdy, kto wchodzi w to, był świadom tego ryzyka, 
które tam istnieje? Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze inne pytania? Nie.
Pani Minister, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Dorota Podedworna-Tarnowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W zasadzie na 

pytanie pana senatora Borowskiego odpowiedziałam 
wcześniej, cytując również te same badania czy sta-
tystyki otrzymane z Izby Domów Maklerskich, jak 
też od innych, że tak powiem, stowarzyszeń. To są 
te same badania, o których pan mówił. Odsetek strat 
ponoszonych po wprowadzeniu depozytu na ryn-
ku amerykańskim… Ponieważ nie ma takich badań, 
obecnie nie mamy wglądu do takich badań dotyczą-
cych innych rynków… Pragnę przypomnieć, że taki 
depozyt nie jest normą w krajach unijnych. Dopiero 
teraz na forum Unii Europejskiej toczy się dysku-
sja na ten temat tego, czy taką minimalną wielkość 
depozytu wprowadzać, ale nie jest to uregulowane. 
W krajach europejskich… Jak wynika z informacji, 
które przygotowała Komisja Nadzoru Finansowego, 

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
minister związane z omawianym punktem porząd-
ku obrad.

Pan senator Marek Borowski.
Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:
Ja mam pytanie do pani minister związane z tą 

kwotą zabezpieczenia, a ściślej z procentem. Ta spra-
wa rzeczywiście była podnoszona przez związki ma-
klerskie i to właśnie w kontekście porównawczym, 
w porównaniu z platformami zagranicznymi. Chodzi 
o to, że tam może przesunąć się popyt. Mamy więc 
tu do czynienia… Bo trzeba to nazwać po imieniu: 
to, o co tutaj chodzi, to jest gra hazardowa. Forex 
polega przecież na tym, że ja się zakładam, czy zło-
ty się umocni, czy złoty się osłabi. To nie ma nic 
wspólnego z żadną działalnością gospodarczą. Tam 
buszują tłumy ludzi o bardzo różnym przygotowaniu, 
a bardzo wielu z nich jest przekonanych, że to jest 
świetna droga do zarobienia szybko dużych pieniędzy. 
O ile wiem, nasze statystyki pokazują, że około 80% 
przegrywa, 20% wygrywa. Pani minister powiedzia-
ła, że w Polsce nie mogliście przeprowadzić badań, 
bo nie było takiej okazji, żeby z czymś to porównać. 
Jednak związki maklerskie powołują się na Stany 
Zjednoczone, gdzie wprowadzono dwuprocentowe 
zabezpieczenie i nie spowodowało to zmniejszenia 
liczby przegrywających, procentu przegrywających. 
Otóż zdziwiłbym się, gdyby spowodowało, dlatego 
że tutaj działa prawo wielkich liczb. To jest tak, jak 
z totolotkiem. Tam mniej więcej wiadomo, jaki pro-
cent wygrywa, a jaki procent przegrywa, bez względu 
na to, czy kupon kosztuje 3 zł, czy 10 zł. Ważniejsza 
byłaby liczba grających, czy powiedzmy, przecięt-
ne stawki, o jakie się zakładają. Gdyby na przykład 
okazało się, że te przeciętne stawki są jednak niższe, 
albo że liczba grających jest mniejsza, to wtedy gra 
byłaby warta świeczki, dlatego że generalnie rzecz 
biorąc, to zmniejszenie, powiedziałbym, możliwości 
zaczadzenia tą zabawą, byłoby celowe.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Ja miałbym pytanie do pani minister. Środowisko 

wspomniane przez pana senatora Kleinę, czyli Izba 
Domów Maklerskich i Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych, nigdy nie narzekało na konsultacje 
z Ministerstwem Finansów, na ich jakość, a w tej spra-
wie tego jak gdyby zabrakło. I to jakoś się przeniosło 
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(podsekretarz stanu D. Podedworna-Tarnowska) nie chciała pozbawić inwestorów ich immanentnego 
prawa do podejmowania ryzyka. Komisja w tej po-
prawce, która jest dzisiaj tak gorąco dyskutowana 
i budzi tyle emocji, ujęła to, o czym mówił pan senator 
Borowski: chodzi tu o ograniczenie potencjalnych 
strat inwestorów, zwłaszcza inwestorów indywidu-
alnych.

Jeżeli państwo popatrzycie na treść zapropono-
wanej poprawki, to zobaczycie, że odnosi się ona 
tylko do inwestorów indywidualnych – w większości 
są to osoby fizyczne nieposiadające profesjonalnego 
doświadczenia i odpowiedniego przygotowania do 
prowadzenia tego typu działalności. Z tego, co obser-
wujemy, z naszych badań ankietowych, ale i inspek-
cyjnych wynika, iż w większości są to osoby fizycz-
ne, które są zachęcane do podejmowania tego typu 
działalności poprzez doręczanie im różnego rodzaju 
bezpłatnych programów demonstracyjnych. W tych 
programach demonstracyjnych wspomniani inwesto-
rzy z reguły wygrywają. A kiedy przechodzą, że się 
tak wyrażę, do realu, no to bywa właśnie tak, jak pan 
marszałek zechciał zauważyć – 80% z nich przegry-
wa. I przegrywa… Oczywiście na rynku kapitałowym 
obowiązuje taka zasada, że jeżeli ktoś wygrywa, to 
ktoś inny ma stratę, a jeżeli ktoś traci, to inny inwe-
stor wygrywa. To, co w naszym odczuciu i w naszej 
ocenie jest w pewnym sensie nieprawidłowością, je-
śli chodzi o funkcjonowanie omawianego tu rynku, 
wspomnianej równowagi pomiędzy inwestorami… 
Inwestor wygrywający, inwestor przegrywający… 
Nieprawidłowością jest to, że w wielu przypadkach po 
drugiej stronie stoi nie drugi inwestor, nie Malinowski 
czy Kowalski, posiadający takie samo doświadcze-
nie jak ten, który rozpoczyna działalność, nawet nie 
klient profesjonalny, ale platforma, podmiot, który 
organizuje wspomniany obrót. I to jest problem.

Dom maklerski… Dzisiaj, w trakcie dyskusji 
w Senacie, to przede wszystkim przedstawiciele tej 
właśnie grupy, grupy domów maklerskich, zabiera-
li głos i stawali w obronie wspomnianego lewara. 
A dlaczego? Bo ich omawiana tu kwestia dotyka 
najbardziej.

W przypadku – a takich przypadków jest spora 
liczba, jeśli chodzi o polskie domy maklerskie – kiedy 
po drugiej stronie stoi dom maklerski, jest zawsze 
tak, że klient indywidualny, nieprzygotowany, ponosi 
stratę. 80% wspomnianych osób ponosi stratę. Kto 
zarabia? Dom maklerski.

I to jest dzisiaj… Jeżeli mówimy o tym, co zrobić 
z lewarem, to mówimy, w jaki sposób należałoby… 
My wspomnianej kwestii nie wyeliminujemy, nie je-
steśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby nikt nie 
przegrywał. Tak jak powiedziałem, ryzyko jest wpi-
sane w definicję rynku kapitałowego. Ale chodzi nam 
o to, żeby ograniczyć potencjalne straty w sytuacji, 
kiedy inwestor przegrywa.

procedując nad tą poprawką w Sejmie, taki depozyt 
jest wprowadzony w Turcji. Jeśli chodzi o inne kra-
je, to wprowadzono go w Stanach Zjednoczonych, 
Japonii i Kanadzie. Z tego powodu jest to taki, moż-
na powiedzieć… Rynek nie został jeszcze do koń-
ca przebadany pod tym względem, dlatego też nie 
mamy informacji o tym, jak zmieniła się w Stanach 
Zjednoczonych liczba grających. Jak powiedział pan 
senator Borowski, rzeczywiście tak wysoki apetyt na 
ryzyko i stosowanie tak wysokiej dźwigni finansowej 
można porównać z hazardem – nie ma co do tego 
wątpliwości.

Chciałabym zwrócić uwagę na to, że regulacja, 
która została zaproponowana… Ustalenie depozytu 
będzie dotyczyć tylko takich kontraktów, w przy-
padku których market makerzy mają licencje na 
wykonywanie działalności maklerskiej na terenie 
Rzeczypospolitej. Nie będzie to miało zastosowania 
do kontraktów zawieranych na przykład na platfor-
mach internetowych zarejestrowanych na Seszelach 
– to taki drastyczny przykład – w związku z tym 
wątpliwe jest to, czy rzeczywiście poprzez te regula-
cje w 100% uchronimy inwestorów indywidualnych. 
Należy zważyć – wracam do tego zagadnienia – czy 
nie spowodujemy zachwiania konkurencyjności firm 
działających z licencją na terenie Polski, firm rodzi-
mych, które tu są zarejestrowane, tu płacą podatki 
i tu zatrudniają ludzi.

Jeśli chodzi o pytanie pana marszałka, to oczywi-
ście, tak jak powiedziałam, w związku z procedowa-
niem drugiej poprawki… Nauczeni doświadczeniem 
związanym z poprawką dotyczącą depozytu i nie-
skonsultowaniem z rynkiem, bo zostało to zgłoszone 
w czasie drugiego czytania w Sejmie i zabrakło czasu 
na… Chcielibyśmy skonsultować tę kolejną poprawkę 
i dać czas na zastanowienie się nad nią wszystkim 
stronom, na które ta regulacja wpływa. Tak że nie po-
lemizuję z tym, co pan marszałek podniósł. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań.
Pan prezes, bardzo proszę, jeśli można o tym 

Foreksie…

Przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Ryzyko jest 

immanentną cechą rynku kapitałowego. To nie budzi 
wątpliwości, również jeśli chodzi o działalność na 
rynku Forex, który polega na… Chodzi o wymianę 
walut, ale trzeba wziąć pod uwagę… Komisja nigdy 
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(przewodniczący A. Jakubiak) klienta profesjonalnego, ustawa o obrocie instrumen-
tami finansowymi przewiduje taką możliwość. To wy-
maga pewnego wysiłku ze strony domu maklerskiego, 
podjęcia takiego wysiłku. W trakcie oceny takiego 
klienta trzeba tylko działać zgodnie z zasadami, które 
są określone w rozporządzeniu ministra finansów.

Pytał mnie pan marszałek również o to, jakie skut-
ki może wywoływać ta działalność na Foreksie. Skoro 
mamy do czynienia z tym, że 80% osób przegrywa, to 
oczywiście jest tak, że te osoby nabierają bardzo negatyw-
nych doświadczeń, jeśli chodzi o rynek kapitałowy. Jeżeli 
popatrzymy na to, co się stało na giełdzie, gdy chodzi 
o rynek akcyjny, to zobaczymy, że w czasie kryzysu wielu 
inwestorów indywidualnych poniosło dość duże straty. 
To nie służy budowaniu zaufania do rynku kapitałowego. 
A przecież nam jako państwu powinno zależeć na tym, 
ażeby inwestorzy chcieli inwestować swoje oszczędno-
ści… czy też chcieli działać w sposób proinwestycyjny, 
nie ograniczali swoich działalności inwestycyjnych tyl-
ko do składania lokat bankowych. My, mówiąc o tym, 
o ograniczaniu strat, mówimy o tym również w kontek-
ście budowania zaufania do rynku kapitałowego.

I ostatnia dygresja, dotycząca… Bardzo dziękuję 
pani minister za deklarację dotyczącą rachunków de-
rywatów, ale powiem tak. Sprawa jest taka, że w cza-
sie prac sejmowych została zgłoszona poprawka, która 
została przyjęta. I ona buduje jedną nogę. Poprawka, 
którą my proponujemy i co do której zwróciliśmy 
się do państwa senatorów o wniesienie do tej usta-
wy, dobudowuje ową drugą, niezbędną nogę. I tylko 
z tego powodu pozwoliliśmy sobie wejść w taki tryb, 
to jest jedyna przyczyna, dla której podjęliśmy takie 
działania. Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do niej.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli panowie senatorowie: Kazimierz 
Kleina, Marek Rocki, Jan Wyrowiński i Marek 
Martynowski.

Przemówienia do protokołu złożyli senatorowie 
Tadeusz Kopeć i Ryszard Knosala*.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do wniosków? Sądzę, że na posiedzeniu komisji – 
prawda, Pani Minister? Dziękuję.

Ponieważ stało się właśnie tak, jak powiedziałem, 
to proszę Komisję Budżetu i Finansów Publicznych 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie sprawozdania.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Trochę inaczej jest na rynku regulowanym, rynku 
zorganizowanym – na rynku giełdowym. Tam rów-
nież jest przecież możliwe zawieranie kontraktów 
na kurs, na kurs trzech par… I tam odsetek… Ale 
to są relacje pomiędzy klientami, inwestorami. Nie 
transakcje z organizatorem obrotu, z platformą, która 
wspomniany obrót organizuje. I we wspomnianych 
kontraktach na kursy walut na przykład 53% osiąga 
zysk, 47% – stratę. Tak więc są to zupełnie inne pro-
porcje niż te, z którymi mamy do czynienia na rynku 
pozagiełdowym. Co więcej, lewar, który występuje 
na rynku giełdowym, jest o wiele niższy. Im większa 
zmienność i im większe wahanie kursów, tym lewar 
jest niższy, a depozyty zabezpieczające – wyższe. To 
daje również drugiej stronie transakcji pewność, jeśli 
chodzi o rozliczenie. A ponieważ dźwignia stosowana 
przez większość wspomnianych market makerów to 
jeden do stu, to wpisanie do ustawy właśnie dźwigni 
jednoprocentowej stanowiłoby de facto wyraźny sy-
gnał dla inwestorów indywidualnych, że władza pu-
bliczna uznaje taką dźwignię za bezpieczną. W naszej 
ocenie to nie jest bezpieczna dźwignia.

I na koniec, jeśli państwo pozwolicie, chciałbym 
się odnieść do trybów, w kontekście Foreksu. Państwo, 
pan senator, wiedzą, że my prowadziliśmy z rynkiem 
bardzo długą dyskusję, zwracaliśmy rynkowi uwa-
gę… Bo większość, jeśli chodzi o wspomnianego typu 
operacje foreksowe… To jest specjalizacja polska. 
Takie firmy wyspecjalizowały się na rynku polskim 
i one raczej eksportują towar, chociaż z marnym skut-
kiem, na rynki europejskie. Rezultaty, jakie osiągają, 
są dosyć mizerne.

Czy to pogorszy sytuację konkurencyjną? Myślę, że 
nie, bo dlaczego miałoby pogorszyć. Proszę wziąć pod 
uwagę… Jeżeliby ten produkt był oferowany z kraju 
członkowskiego Unii Europejskiej, a u nas obowiązy-
wał taki przepis, i stosowany by był mniejszy depozyt 
zabezpieczający, to Komisja Nadzoru Finansowego 
zawsze mogłaby wystąpić do właściwej władzy nad-
zorczej o podjęcie w trybie określonym przepisami 
tamtego państwa działań o charakterze nadzorczym, 
zmierzających do usunięcia łamania prawa na teryto-
rium Polski. Jeśli zaś chodzi o inne jurysdykcje, poza 
Unią Europejską, to trzeba wziąć pod uwagę jeszcze 
jedną sprawę: gdzieś trzeba ten depozyt… To nie jest 
tylko problem dilowania – przepraszam, zawierania 
transakcji – na platformie posadowionej gdziekol-
wiek, trzeba jeszcze gdzieś ustanowić ów depozyt 
zabezpieczający, trzeba gdzieś go złożyć. Z punktu 
widzenia takiego zwykłego Malinowskiego to wyma-
ga… A pamiętajmy, że nam chodzi o Malinowskiego, 
Kowalskiego, który jest osobą fizyczną i nie ma zbyt 
dużego doświadczenia, jeśli chodzi o taką działalność. 
No bo można być osobą fizyczną i być uznanym za 
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Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

(wicemarszałek J. Wyrowiński) dwucyfrowe wzrosty, tak więc widać wyraźnie, że 
skutek był tu pozytywny.

Okazało się jednak, że ustawę należy zmodyfi-
kować i zrobić kolejny krok, czyli obniżyć opłaty 
interchange do poziomu 0,3% w przypadku kart 
kredytowych i do poziomu 0,2% w przypadku kart 
debetowych. Z czego wynikała konieczność zmiany 
ustawy? Z tego, że toczył się spór między Komisją 
Europejską a organizacją Visa. Efektem tego sporu 
była jednostronna deklaracja Visy zaakceptowana 
przez Komisję, deklaracja dotycząca obniżenia opłat 
interchange do poziomu 0,3% i 0,2% pod szczegól-
nymi warunkami. W skrócie powiem, że mogłoby 
wówczas dojść do wyeliminowania polskich agentów 
kartowych.

Efektem tego wszystkiego była inicjatywa, która 
została podjęta przez Komisję Finansów Publicznych 
w Sejmie. Stało się to trochę z inspiracji senackiej 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Było zbyt 
mało czasu, a potrzeba nowelizacji ustawy była pil-
na. Projekt został przygotowany u nas, w Senacie, 
i dzięki dużej życzliwości ze strony pani Krystyny 
Skowrońskiej, przewodniczącej sejmowej Komisji 
Finansów Publicznych, prace nad ustawą nabrały tem-
pa. Została ona rozpatrzona przez sejmową komisję 
finansów, a później uchwalona przez Sejm. Teraz 
trafiła do nas.

Komisja sejmowa w stosunku do pierwotnego 
projektu dokonała poprawek doprecyzowujących, 
naprawiających błędy, które się pojawiły w trakcie 
prac nad tą ustawą w naszym Biurze Legislacyjnym, 
w Senacie, i w komisji. Wydaje się, że ten produkt 
jest w tej chwili naprawdę dobry i według mnie daje 
szanse na to, że system kart płatniczych będzie funk-
cjonował zdecydowanie lepiej niż do tej pory i da 
kolejne efekty.

W posiedzeniu naszej Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych uczestniczyli przedstawiciele Związku 
Banków Polskich, przedstawiciele agencji, którzy 
w zasadzie bez specjalnych uwag tę ustawę zaakcep-
towali. Najwięcej wątpliwości pojawiło się w głosie 
prezesa Związku Banków Polskich, który obawia się 
– mówił to zapewne w imieniu banków – że część 
kosztów związanych z systemem kartowym, które 
do tej pory były przerzucane na akceptantów, może 
być przerzucana na klientów banków. Inne obszary 
związane z funkcjonowaniem banków… Mam na-
dzieję, że tak nie będzie i że ten system będzie dobrze 
i sprawnie funkcjonował, tak jak w wielu innych kra-
jach europejskich.

W tej ustawie proponuje się ważną… Myślę, że na 
to warto zwrócić uwagę. W poprzednim projekcie, 
który został uchwalony, czyli w projekcie pierwot-
nym, przewidywano krótki okres na wykreowanie 
narodowego, krajowego operatora kart płatniczych 
– trzy lata. Wydawało nam się, że to wystarczy i że 

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

Informuję, że do rozpatrywania punktu trzeciego 
przystąpimy po godzinie 16.00.

Dziękuję za obecność panu przewodniczącemu 
Komisji Nadzoru Finansowego i osobom mu towa-
rzyszącym.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o usługach płatniczych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 777, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 777 A.

Pan senator Kleina ma chyba dzisiaj wykupiony 
abonament na trybunę.

Proszę pana senatora Kleinę, aby ponownie wystą-
pił w roli sprawozdawcy Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych i przedstawił sprawozdanie komisji 
w omawianej sprawie.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych przedstawiam sprawozdanie w sprawie 
uchwalonej przez Sejm w dniu 28 listopada 2014 r. 
ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. 
Sprawozdanie zawarte jest w druku nr 777 A. 
Wnioskujemy, aby Wysoka Izba przyjęła ustawę bez 
poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych 
jest drugą ustawą przygotowaną przez senatorów. To 
była nasza inicjatywa. Chodzi o to, aby w ustawie 
o usługach płatniczych dokonać zmiany polegającej 
na wyraźnym obniżeniu opłaty interchange dla ak-
ceptantów. Jak państwo wiecie, opłaty interchange 
przez wiele lat były w Polsce jednymi z najwyższych 
w Europie i na świecie.

Z naszej inicjatywy, z inicjatywy Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, została uchwalona ustawa, 
która wyraźnie obniżyła wspomniane opłaty, do wy-
sokości 0,5% wartości transakcji. Ta ustawa, zmiana, 
którą przyjął Sejm i Senat, była zmianą kontrowersyj-
ną, budziła wątpliwości organizacji kartowych, budzi-
ła wątpliwości Związku Banków Polskich i banków, 
ale ostatecznie została zaakceptowana i wywołała 
bardzo pozytywne zmiany na rynku kart płatniczych. 
Zmiana, która, jak mówiłem, była zmianą wprowa-
dzoną z naszej inicjatywy, w krótkim okresie obo-
wiązywania ustawy przyniosła wzrost liczby trans-
akcji kartowych o 30%. We wszystkich obszarach 
związanych z systemem kartowym nastąpiły wyraźne 
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(senator sprawozdawca K. Kleina) Informuję, że nikt z państwa senatorów do dys-
kusji się nie zapisał.

Tak więc zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu. Dziękuję bardzo.

Pani minister też bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 776, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 776 A.

Mamy pewien problem, który… Czy poszły wici?
(Senator Robert Mamątow: Nie ma sprawozdaw-

cy.)
(Rozmowy na sali)
Mała przerwa techniczna.
(Rozmowy na sali)
Wracamy do obrad.
Mam nadzieję, że pan senator się nie zasapał.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych, pana senatora Janusza Sepioła, o przed-
stawienie sprawozdania komisji w sprawie ustawy 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Janusz Sepioł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja zajmowała się ustawą przyjętą 28 li-

stopada w Sejmie. Był to projekt poselski. Chodzi 
o zwolnienie od podatku akcyzowego samochodów, 
które są ambulansami ratunkowymi lub ruchomymi 
jednostkami intensywnej opieki. Myślę, że uzasad-
nienie społeczne takiego wniosku jest tak oczywiste, 
że nie będę tego referował. Chcę tylko powiedzieć, że 
projekt nie budził kontrowersji i został jednogłośnie 
przyjęty przez komisję. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Henryk Cioch. Bardzo proszę.

Senator Henryk Cioch:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! To tak: lada 

moment będzie debata nad zmianą niektórych ustaw 
w związku z realizacją ustawy budżetowej. I w tamtej 
ustawie też jest jeden artykuł, który dotyczy akcyzy 

to zachęci banki czy inne podmioty do tworzenia 
takiego systemu. W tej chwili wydłużamy okres przy-
wilejów dla organizacji kartowych, płatniczych, które 
by powstały na podstawie zapisów tej ustawy, do 
pięciu lat. Wydaje się, że jest szansa… Ta propozycja 
została bardzo ciepło przyjęta.

Do ustawy wpisujemy system, dzięki któremu 
klient akceptant, podpisując umowę z agentem rozli-
czeniowym, wyraźnie dostrzeże trzy elementy, które 
składają się na cenę usługi: opłatę interchange, opłatę 
systemową, która jest pobierana przez organizację 
kartową, oraz marżę agenta rozliczeniowego. Dzięki 
temu zasady funkcjonowania całego systemu będą 
bardzo przejrzyste.

Co do czasu wejścia w życie tej ustawy to wydaje 
się, że propozycja Sejmu jest dobra; nie budziła ona 
wątpliwości. Komisja sejmowa uwzględniła nasze 
sugestie – i słusznie – i zaproponowała, że ustawa 
wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od dnia 
ogłoszenia. Trzy miesiące to czas na dostosowanie 
umów zawartych wcześniej, przed dniem wejścia 
w życie tych przepisów. W przypadku nowych umów, 
zawartych po dniu wejścia w życie ustawy, obowią-
zuje oczywiście ten nowy system.

Jeszcze raz bardzo dziękuję obecnej tutaj pani 
poseł Krystynie Skowrońskiej, przewodniczącej 
Komisji Finansów Publicznych, za to, że praca legi-
slacyjna przebiegała tak sprawnie, szybko i dobrze, 
w kooperacji z Senatem. Dziękuję bardzo.

(Poseł Krystyna Skowrońska: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Panią poseł witamy bardzo serdecznie i przyłą-

czamy się do podziękowań pana senatora.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy jest… Nikt nie chce pana senatora pytać, 
wszystko jest jasne.

Projekt tej ustawy, tak jak zostało tu powiedziane, 
został wniesiony przez posłów. Czy przedstawiciel 
rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej 
ustawy?

Pani Minister?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Dorota Podedworna-Tarnowska: Nie, dziękuję.)
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby w tej 

sprawie zadać pani minister trwające nie dłużej niż 
minutę zapytanie?

Nie ma nikogo chętnego.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
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(senator H. Cioch) Co do drugiego pytania – jeśli je dobrze zrozumia-
łem – powiem, że prawo nie działa wstecz, więc ktoś, 
kto już handlował samochodami, ambulansami ratun-
kowymi przed wejściem w życie tej ustawy… Podatek 
akcyzowy będzie musiał być zapłacony. Może w tej 
sprawie to pan minister udzieliłby bardziej precyzyj-
nej odpowiedzi.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Też mamy taką nadzieję, ale musimy poczekać na 

pana ministra.
(Głos z sali: Chyba błądzą…)
Tak, właśnie, to jest ten szkopuł, który niestety 

sprawia, że muszę w tej chwili – jeżeli nie ma już 
pytań do pana senatora, a nie widzę chętnych do za-
dania pytań – podziękować panu senatorowi i ogłosić 
przerwę do przybycia pana ministra.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 33  
do godziny 14 minut 41)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Witamy pana ministra Kozdronia… Ale to dopiero 

następny punkt. Czekamy jeszcze na Ministerstwo 
Finansów. Tak że proszę odsapnąć, żeby nie było po-
trzeby korzystania z usług służby zdrowia.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Jest już pan minister?
Witamy pana ministra.
Pan minister Jarosław Neneman, podsekretarz 

stanu w Ministerstwie Finansów.
Panie Ministrze, sytuacja wygląda tak, że zostało 

już przedstawione sprawozdanie pana senatora na te-
mat ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Projekt tej ustawy został…
Przede wszystkim: wznawiam obrady.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister finan-
sów.

Czy pan minister chce zabrać głos w sprawie oma-
wianej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Jarosław Neneman:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Przepraszam za spóźnienie, ale czas nam się tro-

chę…
Stanowisko rządu odnośnie do proponowanej usta-

wy jest pozytywne. Rząd miał to w swoim przedło-

– chodzi o akcyzę na wyroby tytoniowe. Czy pana 
zdaniem nie byłoby lepiej, żeby ta problematyka była 
ujęta w tej ustawie o zmianie ustawy o podatku ak-
cyzowym?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Czy są jeszcze pytania?
Jeszcze pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy to znaczy, że jeżeli ta ustawa 

wejdzie w życie, to zaległy podatek akcyzowy od am-
bulansów, który firmy powinny zapłacić, nie będzie 
należny państwu, czy też ta ustawa dopiero jakby od 
nowa… Te ambulansy, które…

(Senator Janusz Sepioł: Nie zrozumiałem.)
Jeżeli ktoś już kiedyś kupował… W mediach było 

głośno o tym, że niektóre firmy, które sprowadzały te 
samochody i traktowały je jako ambulanse ratunko-
we, nie płaciły podatku akcyzowego, a potem został 
on naliczony. Groziło to tym, że te firmy zbankrutują. 
Czy w tym układzie, gdy ta ustawa wejdzie w życie, 
te firmy nie będą musiały zapłacić zaległego podatku 
akcyzowego?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Mam nadzieję, że zaraz przybędzie pan minister.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Janusz Sepioł:
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to chciałbym przy-

pomnieć, że w ustawie okołobudżetowej ta zmiana 
w podatku akcyzowym dotyczy tak zwanych cygar 
bankietowych, które są w gruncie rzeczy paczkami 
pociętego tytoniu służącego do wyrabiania skrętów, 
więc jest to kompletnie inna problematyka. Tutaj 
mamy po prostu taką sytuację, że z inicjatywy posel-
skiej powstał projekt, powstał on wcześniej niż ustawa 
okołobudżetowa. Czy należałoby to łączyć? Ja myślę, 
że nie, bo tutaj chodzi o zmianę stałą, niezwiązaną 
bezpośrednio z realizacją budżetu. Zmiana dotyczą-
ca cygar bankietowych prowadzi do uszczelnienia 
systemu, a to jest jednak inny cel, to jest zabezpie-
czenie dochodów państwa. Tutaj mamy cel w postaci 
zrealizowania pewnego socjalnego czy społecznego 
zadania.
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

(podsekretarz stanu J. Neneman) Panu ministrowi dziękuję za obecność – krótką, 
ale treściwą.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 779, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 779 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej, pana sena-
tora Stanisława Jurcewicza, o przedstawienie spra-
wozdania tychże komisji.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Jurcewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu połączo-

nych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji 
Ustawodawczej sprawozdanie dotyczące ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw.

Postaram się w bardzo syntetyczny sposób przy-
bliżyć państwu ustawę i jej zakres. Zasadniczym 
celem ustawy jest ułatwienie podejmowania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej w formie spółki 
jawnej, spółki komandytowej i spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością poprzez rozszerzenie możliwości 
zawiązania, zmiany i rozwiązania takich spółek przy 
wykorzystaniu wzorców udostępnionych w systemie 
teleinformatycznym oraz wprowadzenie udogodnień 
w zakresie składania wniosków do rejestru i w za-
kresie uiszczania opłat sądowych od tych wniosków.

Zmiany w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – 
Kodeks spółek handlowych polegają w szczególno-
ści na: umożliwieniu zawarcia umowy spółki jawnej 
i spółki komandytowej z wykorzystaniem wzorca 
umowy udostępnionego w systemie teleinformatycz-
nym; wprowadzeniu możliwości przeniesienia ogółu 
praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej i spółki 
komandytowej przy wykorzystaniu wzorca; wpro-
wadzeniu możliwości zmiany spółki jawnej, spółki 
komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością, zawartej także z wykorzystaniem wzorca udo-
stępnionego w systemie teleinformatycznym, w za-
kresie jej postanowień zmiennych, poprzez uchwałę 
podjętą także z wykorzystaniem wzorca; wprowadze-
nie przepisów, zgodnie z którymi zawarcie umowy 
spółki jawnej i spółki komandytowej przy wykorzy-
staniu wzorca następować będzie po wprowadzeniu 
do systemu teleinformatycznego wszystkich danych 
koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia 
umowy podpisami wspólników – bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP; wyłącze-

żeniu w innym punkcie, mianowicie w nowelizacji 
ustawy akcyzowej, ale posłowie się pospieszyli i… 
Jednym zdaniem: rząd popiera.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Rozumiem, dziękuję bardzo.
Czy są pytania do pana ministra? Pytania mogą 

trwać nie dłużej niż minutę…
Pan senator Kraska, bardzo proszę.

Senator Waldemar Kraska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja już zadawałem to pytanie. Panie Ministrze, 

pewne firmy, które produkują samochody na potrzeby 
ratownictwa medycznego, ambulanse medyczne, były 
obciążone i musiały zapłacić duży podatek akcyzowy. 
Było o tej sprawie dość głośno w mediach, było to 
nagłośnione. Wspomnianym firmom groziła nawet 
upadłość, one nie były w stanie zapłacić tego podatku 
akcyzowego. Czy omawiana tu ustawa będzie zwal-
niała firmy ze wspomnianego podatku akcyzowego 
dopiero od tej chwili? Czy będą one niestety musiały 
uregulować zaległe płatności?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Jarosław Neneman:
Dziękuję uprzejmie.
Standardem legislacyjnym jest to, że ustawy dzia-

łają do przodu. Tak więc to zadziała do przodu.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Jarosław Neneman: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu. Nie było również żadnych przemówień 
złożonych do protokołu.

Zamykam dyskusję.
Informuję państwa senatorów, że głosowanie 

w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przepro-
wadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
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Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(senator sprawozdawca S. Jurcewicz) nia podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru 
Sądowego; obniżeniu opłaty sądowej od wniosku 
o wpis do rejestru spółki, której umowę zawarto 
przy wykorzystaniu wzorca.

Wysoki Senacie, komisja wnosi o to, aby niniej-
sza ustawa była przyjęta bez poprawek. Dziękuję za 
uwagę.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

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

Zatem dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Stanisław Jurcewicz: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy pan minister Jerzy Kozdroń, sekretarz stanu 

w Ministerstwie Sprawiedliwości, pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń: Nie, dziękuję bardzo.)

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 z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów do niej 

się nie zapisał.
Zatem zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych.

Pan minister właśnie wpadł do sali…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej Jarosław Duda: Przepraszam bardzo za 
spóźnienie.)

A więc jest minister, a nie ma senatora sprawoz-
dawcy.

(Głos z sali: Senator Kogut jedzie.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej Jarosław Duda: Już mam mówić?)
Jeszcze momencik, bo nie ma senatora sprawoz-

dawcy. Dziękuję panu ministrowi za przybycie. Mam 
nadzieję, że rytm serca się uspokoił.

Szanowni Państwo, tym razem mamy problem 
z senatorem sprawozdawcą, który jest w drodze, 

niu obowiązku składania do akt rejestrowych wzorów 
podpisów osób uprawnionych do reprezentowania 
spółki jawnej, a także wzorów podpisów likwida-
torów spółki jawnej; dodaniu przepisu art. 48 §21, 
zgodnie z którym w przypadku zawarcia lub zmiany 
umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca 
wkład wspólnika będzie mógł mieć wyłącznie cha-
rakter pieniężny; wprowadzeniu regulacji, w myśl 
której podwyższenie kapitału zakładowego w spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością, dokonane przy 
wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę 
spółki, będzie mogło być pokryte wyłącznie wkłada-
mi pieniężnymi; rezygnacji z obowiązku składania 
do akt rejestrowych wzorów podpisów członków za-
rządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy 
jednoczesnym wprowadzeniu obowiązku dołączania 
do zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego adresów 
członków zarządu, a także wzorów podpisów likwi-
datorów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 
ograniczeniu do siedmiu dni od dnia zawarcia umowy 
przy wykorzystaniu wzorca terminu na zgłoszenie 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu 
rejestrowego; wprowadzeniu możliwości dokonania 
określonych czynności w spółce z ograniczoną od-
powiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca; wy-
łączeniu obowiązku składania do akt rejestrowych 
wzorów podpisów członków zarządu spółki akcyjnej 
oraz likwidatorów spółki akcyjnej; wyłączeniu moż-
liwości powstania spółki w drodze przekształcenia 
przy wykorzystaniu wzorca.

Opiniowana ustawa zmienia również ustawę 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, usta-
wę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowa-
nia cywilnego, ustawę z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości, ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. 
o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawę z dnia 
28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych.

Najistotniejsze zmiany w wymienionych usta-
wach polegają na: wyeliminowaniu z kodeksu cy-
wilnego przepisu art. 1099, który przewiduje, że 
prokurent składa własnoręczny podpis zgodnie 
ze znajdującym się w aktach rejestrowych wzo-
rem podpisu, wraz z dopiskiem wskazującym na 
prokurę, chyba że z treści dokumentu wynika, że 
działa jako prokurent; umożliwieniu opatrzenia 
wniosku o wpis oraz innych dokumentów składa-
nych do Krajowego Rejestru Sądowego nie tylko 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiko-
wanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu, ale także podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP; wyłączeniu obowiązku 
prowadzenia przez sąd rejestrowy zbioru wzorów 
podpisów osób upoważnionych do reprezentowa-
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Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (cd.)

(wicemarszałek J. Wyrowiński) netto zatrudnienia ogółem, a nie wzrostu netto za-
trudnienia pracowników niepełnosprawnych. Jest to 
również bardzo korzystne dla pracodawców. Ponadto 
możliwość zwrotu kosztów zostaje rozszerzona, 
obejmuje ona już nie tylko, tak jak obecnie, koszt 
zatrudnienia pracowników pomagających w pracy 
pracownikowi niepełnosprawnemu, lecz także koszty 
szkolenia tych osób, wprowadzając oczywiście limit 
do 100% wydatków, nie więcej niż najniższa kwota 
wynagrodzenia.

Jedynie w jednym przypadku, w zakresie szkoleń 
osób niepełnosprawnych, poziom refundacji zostaje 
obniżony z 80% do 70% kosztów, jeśli nie przekra-
cza… Nie może to przekroczyć dwukrotności prze-
ciętnego wynagrodzenia. Ale ta kwestia nie budziła 
jakiś szczególnych emocji i zaniepokojenia wśród 
pracodawców.

Jeszcze raz, biorąc pod uwagę fakt, że te przepisy 
są bardzo oczekiwane przez pracodawców, że są dla 
nich korzystne, proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek. Takie jest stanowisko Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora.

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

Projekt tej ustawy, tak jak już wspomniano, został 
wniesiony przez rząd. Do prezentowania stanowiska 
rządu w toku prac parlamentarnych został upoważ-
niony minister pracy i polityki społecznej, pan senator 
Jarosław Duda.

Bardzo proszę o przedstawienie stanowiska rządu.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Pracy i Polityki Społecznej  
Jarosław Duda:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo dziękuję przede wszystkim za zrozumie-

nie tego, że – mówił o tym pan senator sprawozdaw-
ca, pan przewodniczący komisji – było takie bardzo 
duże tempo, jeśli chodzi o przygotowywanie tego aktu 
prawnego, ponieważ rozporządzenie weszło w życie 
z dniem 1 lipca 2014 r. I dlatego jeszcze raz kłaniam 
się i bardzo dziękuję za to, że możemy procedować 
nad tą ustawą, tak że pan prezydent, mam nadzieję, bę-
dzie mógł przed końcem roku ją podpisać i że zostanie 
ona opublikowana, a pracodawcy zatrudniający wie-
lotysięczne rzesze osób z niepełnosprawnością będą 
mogli czuć się bezpiecznie i spokojnie. Przypomnę 

w związku z tym ogłaszam przerwę do momentu 
przybycia pana senatora. Mam nadzieję, że potrwa 
to nie dłużej niż pięć minut.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 52  
do godziny 14 minut 54)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Panie i Panowie Senatorowie, wznawiam obrady.
Bardzo proszę przewodniczącego komisji wła-

ściwej do rozpatrywania tego punktu, pana senatora 
Mieczysława Augustyna, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji – jeżeli pan przewodniczący czuje się 
na siłach.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Dobrze.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pani Prezes! 

Pani Dyrektor! Szanowni Państwo Senatorowie!
Przepraszam w imieniu pana senatora Koguta, 

który niestety nie zdołał dotrzeć na czas. Pozwalam 
sobie wobec tego sam przedstawić stanowisko ko-
misji.

Zacznę od stwierdzenia, że ta ustawa, jeśli ma 
zafunkcjonować od 1 stycznia, musi być dzisiaj proce-
dowana. Nie jest tak, że są ku temu jakieś przesłanki 
prawne, są jednak przesłanki faktyczne. Ta ustawa 
zawiera bowiem w związku z wdrożeniem przepisów 
Unii Europejskiej kilka bardzo korzystnych dla pra-
codawców zatrudniających osoby niepełnosprawne 
przepisów. I chcielibyśmy – komisja podziela w tej 
sprawie stanowisko ministerstwa – żeby te przepisy 
zafunkcjonowały od 1 stycznia. Dlatego też, mimo 
że Biuro Legislacyjne zwracało nam uwagę na to, że 
albo będzie zachowane vacatio legis, albo prezydent 
będzie miał pełen czas na rozpatrzenie tej ustawy, 
zdecydowaliśmy, że nie będziemy kwestionować 
przepisów dotyczących vacatio legis.

Zmiany polegają przede wszystkim na tym, że 
zwrot kosztów zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych… Przy zwrocie kosztów znosimy zawężające 
określenie kręgu zatrudnionych osób niepełnospraw-
nych, w związku z zatrudnieniem których praco-
dawca może otrzymać zwrot kosztów, na przykład 
kosztów adaptacji pomieszczeń dostosowującej je do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz wymóg skie-
rowania do pracy niepełnosprawnych bezrobotnych 
lub poszukujących pracy i niepozostających w za-
trudnieniu, a także powstania niepełnosprawności 
w trakcie zatrudnienia. Miesięczne dofinansowanie na 
nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego 
uzależnia się obecnie jedynie od wykazania wzrostu 
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(sekretarz stanu J. Duda) Niepełnosprawnych, pani Teresa Hernik. Gdyby były 
pytania, to można skorzystać z obecności pani prezes. 
Tak?

Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jaka jest szansa, że ta ustawa 

wejdzie w życie od 1 stycznia? Z tego, co zauważy-
łem, wynika, że kalendarz jest dosyć napięty. Żeby to 
było możliwe, ustawa musiałaby zostać opublikowana 
dosyć sprawnie, a czasu jest mało.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Pracy i Polityki Społecznej  
Jarosław Duda:
Ja jestem dobrej myśli, Panie Senatorze. Dzięki 

temu, że dzisiaj procedujemy nad tą ustawą i że bę-
dzie nad nią głosowanie jeszcze na tym posiedzeniu, 
pan prezydent będzie miał czas na jej podpisanie. No 
i mam nadzieję, że ustawa zostanie opublikowana na 
czas. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? A do 

pani prezes? Nie.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej Jarosław Duda: Dziękuję.)
Sprawa jest oczywista.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów do niej 

się nie zapisał.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Panu ministrowi, pani prezes i wszystkim gościom 
dziękuję za obecność.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rolnic-
twie ekologicznym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 763, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 763 A.

Witam panią minister Zofię Szalczyk, podsekre-
tarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa.

A pana senatora Marka Konopkę bardzo proszę 
o przedstawienie sprawozdania Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

To sprawozdanie, jak już wspomniałem, znajdą 
państwo w druku nr 763 A.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

tylko – mówiłem już o tym na posiedzeniu komisji – że 
w ubiegłym roku, który był pod tym względem rokiem 
rekordowym, wydano na wspomaganie zatrudnienia 
3 miliardy 250 tysięcy zł. I jest jakiś efekt, choć może 
nie tyle w SOD, czyli w systemie obsługi dofinanso-
wań, co w świadomości pracodawców. Warto w tym 
miejscu podkreślić, że ostatnie badania aktywności 
ekonomicznej ludności BAEL wskazują, że mamy 
najwyższy wskaźnik zatrudnienia od 2000 r. Mimo 
różnych nie najlepszych wydarzeń na rynku pracy czy 
tak zwanego kryzysu w środowisku osób niepełno-
sprawnych sytuacja jest na tyle stabilna, że nie ma wah-
nięć, szczególnie po wejściu w życie 1 kwietnia 2014 r. 
tej nowelizacji przewidującej wyrównanie dopłat do 
wynagrodzeń na otwartym i chronionym rynku pracy, 
co do której były obawy – ja też je miałem, podobnie 
jak wielu – że może to się odbić dosyć drastycznym 
zwalnianiem osób z niepełnosprawnością. Te obawy 
się nie potwierdziły, co mnie jako odpowiedzialnego za 
ten obszar pełnomocnika rządu bardzo cieszy. Zresztą 
mówił o tym pan przewodniczący.

Jeśli są pytania, to jestem do państwa dyspozycji.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy są pytania do pana ministra?
Ja miałbym pytanie: ilu jest w tej chwili niepełno-

sprawnych, w liczbach bezwzględnych?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Pracy i Polityki Społecznej  
Jarosław Duda:
Jeśli mówimy o systemie wsparcia SOD, to jest ich 

w granicach dwustu pięćdziesięciu tysięcy, w zależno-
ści od… To jest średnia z ostatnich lat. Ale jeśli chodzi 
o ogólną liczbę osób z niepełnosprawnością, to jest ich 
blisko pół miliona. Niektórzy nie deklarują, że mają 
jakąś dysfunkcję, i są zatrudnieni na normalnych zasa-
dach. To, co mnie cieszy – Panie Marszałku, dziękuję za 
to pytanie – to to, że coraz więcej osób z niepełnospraw-
nością, i to z niepełnosprawnością znaczną, pracuje na 
otwartym rynku pracy. Nie są to już tylko enklawy, 
nie są to tylko zakłady pracy chronionej. I świadomość 
pracodawców w tym zakresie też się zmienia.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Chciałbym państwa poinformować, że jest z nami 

prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 



37
66. posiedzenie Senatu w dniu 3 grudnia 2014 r.

 Ustawa o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym

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.

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rolnictwa 
i rozwoju wsi.

Czy pani minister Zofia Szalczyk, podsekretarz 
stanu w ministerstwie rolnictwa, pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Zofia Szalczyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pragnę tylko podnieść… Ustawa ta ma bardzo 

duże znaczenie dla produkcji ekologicznej w Polsce. 
Ma ona ogromne znaczenie zarówno dla producen-
tów, bo wprowadza wiele uproszczeń, jak i dla kon-
sumentów produktów ekologicznych. Nam wszystkim 
zależy na tym, żeby skala produkcji ekologicznej ro-
sła, żeby coraz większa była podaż tych produktów na 
naszym rynku. Wprowadzone uproszczenia zachęcą 
rolników do zwiększania tego rodzaju produkcji.

Dziękuję komisji za dobrą merytoryczną współ-
pracę podczas procedowania tej ustawy. Strona rzą-
dowa popiera poprawki, które zostały zaproponowane 
przez komisję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do pani minister.
Pani Minister, proszę pozostać, bo widzę już w gó-

rze rękę pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego, 
który…

Bardzo proszę, Panie Senatorze, o zadanie pytania.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Chodzi mi o kwestię kontaktu rolnika z jednostką 
certyfikującą, bo w tym obszarze występuje sporo 
nieprawidłowości i niejasności. Ta ustawa niewiele 
w tym zakresie… Powinna nieco zmienić, jednak 
nie należy oczekiwać, że wszystkie problemy, które 
się pojawiają, zostaną zniesione. Pierwsza sprawa to 
to, że rolnik płaci tej jednostce i dlatego w pewnym 

Senator Sprawozdawca 
Marek Konopka:

Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Panie 
i Panowie Senatorowie! Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt przedłożyć sprawozdanie Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 7 listopada bieżącego roku ustawie o zmianie 
ustawy o rolnictwie ekologicznym.

Zasadniczym celem ustawy o zmianie ustawy 
o rolnictwie ekologicznym jest wprowadzenie uła-
twień dla rolników prowadzących produkcję ekolo-
giczną, jednostek certyfikujących i organów admini-
stracji publicznej oraz usprawnienie systemu nadzoru 
nad rolnictwem ekologicznym. Wprowadzana regu-
lacja ma ponadto na celu dostosowanie przepisów 
ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekolo-
gicznym do ogłoszonego sprostowania do rozporzą-
dzenia Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. 
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 
produktów ekologicznych i uchylających rozporzą-
dzenie (EWG) nr 2092 z 1991 r. oraz uwzględnienie 
wniosków wynikających ze sprawozdania specjal-
nego nr 9/2012 przygotowanego przez Europejski 
Trybunał Obrachunkowy pod tytułem „Kontrola sys-
temu kontroli produkcji, przetwarzania, dystrybucji 
i przywozu produktów ekologicznych” i wniosków 
z kontroli Biura do spraw Żywności i Weterynarii 
Komisji Europejskiej przeprowadzanej w Polsce 
we wrześniu 2012 r., a także wymogów rozporzą-
dzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 392/2013 
z 29 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 889/2008 w odniesieniu do systemu kontroli 
produkcji ekologicznej.

Szanowni Państwo, ustawa uchwalona przez Sejm 
na siedemdziesiątym dziewiątym posiedzeniu w dniu 
7 listopada bieżącego roku pochodziła z przedłożenia 
rządowego. Pragnę poinformować Wysoką Izbę, że 
w Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało czterystu 
trzydziestu sześciu posłów, nikt nie był przeciw, nikt 
też nie wstrzymał się od głosu. Na posiedzeniu naszej 
komisji projekt ten również został przyjęty jednogło-
śnie, a senatorowie nie zadawali żadnych pytań. Były 
dwie organizacje, które chciały wprowadzić popraw-
ki, ale wykraczały one poza materię… odnosiły się do 
ustawy matki, więc nie można było tego procedować.

Panie Marszałku, komisja, po rozpatrzeniu ustawy 
na posiedzeniu w dniu 20 listopada bieżącego roku, 
wnosi o przyjęcie tej ustawy wraz z czterema po-
prawkami, które zaproponowało Biuro Legislacyjne. 
Poprawki te doprecyzowują, porządkują oraz popra-
wiają jakość legislacyjną projektu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
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(senator G. Wojciechowski) mentów, bo poprzez to oznaczenie potwierdza się, że 
produkt jest ekologiczny. W przepisach prawa zostało 
ustanowione, że koszty certyfikacji ponosi rolnik, gdyż 
to jest jego interes ekonomiczny, wynikający z tego, że 
sprzedając produkty z takim oznaczeniem, ma określone 
miejsce na rynku. Jednak aby w początkowym okre-
sie funkcjonowania zachęcić rolnika ekologicznego do 
tego rodzaju produkcji, w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich zaplanowane jest wsparcie finan-
sowe. W tym programie, który się kończy, nazywało się 
to… To wsparcie finansowe było w ramach instrumentu 
„Systemy jakości produktów rolnych”. Rolnik, otrzymu-
jąc rachunki za wykonane poświadczenia certyfikacyjne, 
składał stosowny wniosek do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w celu uzyskania rekompen-
saty ponoszonych kosztów. O ile dobrze pamiętam, 
maksymalna kwota wsparcia wynosiła 2 tysiące euro 
w okresie, w którym rolnik objęty był tym wstępnym 
okresem certyfikacji. Tak więc zgodnie z przepisami 
europejskimi taki instrument finansowy był wdrożony 
w naszym kraju. Również w ramach nowego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich będą dofinansowywane 
koszty certyfikacji, koszty badań laboratoryjnych w tym 
początkowym okresie, jeśli chodzi o rolników, którzy 
po raz pierwszy będą wchodzić w system rolnictwa 
ekologicznego. To jest ta kwestia regulacji finansowej.

Jakie są koszty wykonywania tych analiz? 
Odpowiadam tak: to zależy od wielkości gospodar-
stwa oraz od wielkości zadeklarowanych kierunków 
i rodzajów produkcji. W sytuacji, gdy produkcja jest 
uproszczona, te koszty są naprawdę nieduże, bywa, 
że to jest 300, 500 złotych. Jeżeli gospodarstwo jest 
bardzo duże i zróżnicowane pod względem produkcji, 
to te koszty mogą być wyższe. I również koszty ana-
liz mogą być kwalifikowane do wsparcia w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Na czym polegają odstępstwa? W Polsce stoso-
wane jest powszechnie, to jest 90% ogółu odstępstw, 
odstępstwo dotyczące utrzymywania zwierząt na 
uwięzi. Przepis ogólny, jeśli chodzi o rolnictwo 
ekologiczne, stanowi, że w produkcji ekologicznej 
nie można utrzymywać na uwięzi zwierząt gospo-
darskich, tutaj chodzi głównie o krowy. W Polsce 
jednak ta praktyka utrzymywania zwierząt na uwięzi 
jest stosowana ze względu na małe działki rolne, na 
małe pola; żeby zapobiegać sytuacjom, że zwierzę 
wchodzi na czyjeś pole czy na czyjąś łąkę, u nas 
praktykowane jest utrzymywanie bydła na uwię-
zi. Przed planowanym, nowym stanem prawnym 
było tak, że każdy rolnik co do każdego zwierzęcia 
musiał deklarować każdą sytuację dotyczącą tego 
odstępstwa. Zmiana polega na tym, że będzie taki 
horyzontalny przepis ministra rolnictwa umożliwia-
jący tego rodzaju praktykę. To rozwiązanie zostanie 
wdrożone w ramach tych deklarowanych uproszczeń 
administracyjnych.

sensie ta jednostka może jest związana. W innych 
krajach, chociażby w Danii, jest to rozwiązane w ten 
sposób, że po prostu państwo płaci jednostkom. Czy 
w tym zakresie – oprócz tej ustawy, która została 
przedstawiona – toczą się jeszcze jakieś prace nad 
rozwiązaniami dotyczącymi właśnie kwestii relacji 
rolnik – jednostka certyfikująca? Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jeszcze pan senator Słoń. Bardzo proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, pierwsze pytanie: jakie są koszty 

wykonania takiej analizy, ile rocznie takich analiz 
się wykonuje i jaka kwota jest ponoszona na wyko-
nywanie takich analiz przez laboratoria urzędowe 
i referencyjne?

Drugie pytanie dotyczy tego, na czym polegają te 
odstępstwa od produkcji ekologicznej, na które może 
być wyrażana zgoda. Gdyby pani mogła mi to przybli-
żyć… Ile takich odstępstw do tej pory wydano i czego 
dotyczył zakres tych odstępstw? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Minister.
Potem będzie pytał pan senator Lasecki.
Teraz bardzo proszę, Pani Minister, o odpowiedź 

na te pytania.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Zofia Szalczyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan senator 

Wojciechowski był uprzejmy podnieść problem rela-
cji producent ekologiczny – jednostka certyfikowana. 
Należy stwierdzić, że jednostka certyfikowana ma za 
zadanie sprawdzić i potwierdzić, że gospodarstwo rolne, 
które kwalifikuje się do produkcji ekologicznej, pro-
wadzi tę produkcję ekologiczną zgodnie z wszystkimi 
przepisami i że gdy używa później oznaczenia „produkt 
ekologiczny” – tego znanego oznaczenia europejskiego, 
zielonego listka – to oznaczenie to jest oznaczeniem 
gwarantującym konsumentowi to, że kupowany pro-
dukt oznaczony tym listkiem jest w pełni ekologiczny. 
Tak więc prawidłowe funkcjonowanie jednostek certy-
fikujących ma kluczowe znaczenie głównie dla konsu-
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Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Pan senator Górecki jesz-

cze się zgłasza?
Bardzo proszę.

Senator Ryszard Górecki:
Szanowny Panie Marszałku, przepraszam, że tak 

w ostatniej chwili zgłaszam się z pytaniem, ale ze 
względów służbowych nie mogłem dotrzeć wcześniej.

Pani Minister, nie wiem, czy już było takie pyta-
nie, czy nie… Ja go nie słyszałem i dlatego pytam. 
Czy ta sprawa była konsultowana z organizacjami 
zrzeszającymi rolników ekologicznych, czy nie? To 
po pierwsze.

Po drugie, kwestia ekologicznego rolnictwa… 
Będąc zwolennikiem systemu nadzoru nad rolnic-
twem ekologicznym, chciałbym zapytać, czy zgod-
nie z ustawą inspektor tego systemu tylko raz zdaje 
egzamin, czy też będzie co jakiś czas szkolony. Jak 
wy to widzicie, jeśli chodzi o treść rozporządzenia? 
Chodzi o to, żeby ten człowiek rzeczywiście był eks-
pertem przez cały ten czas, w którym pełni tę funk-
cję. Obawiam się, że nie wystarczy tylko jedna taka 
decyzja, ponieważ to się bardzo dynamicznie będzie 
zmieniało.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Zofia Szalczyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o wo-

lumen produkcji z oznaczeniem „rolnictwo ekologicz-
ne”, to takich konkretnych danych nie ma, są tylko 
dane szacunkowe. My szacujemy, że jest to około 1% 
podaży produkcji rolnej na rynek. W Polsce – uzu-
pełnię podaną statystykę – zarejestrowane jest mniej 
więcej dwadzieścia siedem tysięcy producentów eko-
logicznych, którzy gospodarują na blisko 670 tysią-
cach ha. Z roku na rok obserwuje się systematyczny 
wzrost liczby tego rodzaju producentów rolnych.

W ramach nowej perspektywy finansowej zapla-
nowaliśmy szczególnie wysokie wsparcie dla rol-
nictwa ekologicznego, wydzieliliśmy nowy rodzaj 
pomocy oznaczonej nazwą „rolnictwo ekologiczne” 
oraz zaplanowaliśmy, w przypadku większości po-
zostałych instrumentów finansowych, preferencje 
w ubieganiu się o wsparcie dla tych rolników, którzy 

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Lasecki, potem pan senator Słoń.

Senator Jarosław Lasecki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja chciałbym zapytać, jakie to są 

wolumeny, jeżeli chodzi o rolnictwo ekologiczne 
w Polsce obecnie? Jaka część gospodarstw rolnych, 
biorąc pod uwagę te kryteria, które trzeba będzie 
później stosować w myśl tej ustawy… Albo inaczej: 
jakie wolumeny obrotu są dzisiaj wytwarzane przez 
tak zwane rolnictwo ekologiczne w stosunku do rol-
nictwa tradycyjnego? Czy to jest 5%, czy to jest 70%, 
czy to jest 0%? Ile procent?

I moje drugie pytanie. Czy nie sądzi pani, że przy-
jęcie tej ustawy pogorszy pozycję polskich rolników? 
Obecnie polskie rolnictwo z bardzo dobrym skutkiem 
eksportuje swoje produkty, chociażby z tego powodu, 
że polskie produkty rolne znane są w Europie jako 
te, które nie zawierają zbyt dużo nawozów, zbyt dużo 
środków ochrony roślin, że ta gospodarka w rolnic-
twie polskim jest raczej ekstensywna i stąd dobra 
jakość, i dobry smak polskich produktów. Czy nie 
sądzi pani, że przyjęcie tej dyrektywy pogorszy nieco 
sytuację polskich rolników w stosunku do sytuacji 
rolników z Europy Zachodniej, a zwłaszcza z Francji? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
I ponownie pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, nie odpowiedziała mi pani na py-

tanie, na ile rocznie szacowany jest ten rynek cer-
tyfikowania i analiz. Jeśli teraz nie może mi pani 
minister udzielić takiej informacji, to bardzo proszę 
o pisemną odpowiedź.

I druga sprawa: chodzi o te odstępstwa, na które 
może być wyrażana zgoda. To dotyczy tylko sposobu 
wypasania, przetrzymywania zwierząt. A czy to doty-
czy również lokalizacji gospodarstw ekologicznych? 
Czy jeżeli w pobliżu takiego gospodarstwa pojawi 
się na przykład spalarnia albo jakieś wysypisko od-
padów, które może powodować… Czy ono może się 
pojawić pomimo tego, że zagraża funkcjonowaniu 
dużego gospodarstwa ekologicznego? To również do-
tyczy wypasu zwierząt w niebezpiecznej odległości 
na przykład od ferm wiatrowych. Czy to też może być 
traktowane jako odstępstwo? Dziękuję.
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(podsekretarz stanu Z. Szalczyk) Czy kwestia była konsultowana z organizacja-
mi ekologicznymi, z jednostkami certyfikującymi? 
Tak, na etapie prac nad ustawą w ramach Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu została powoła-
na specjalna podkomisja, do współpracy z którą 
zostało zaproszone zainteresowane środowisko. 
Przedstawiciele organizacji ekologicznych bardzo 
licznie uczestniczyli w pracach nad zapisem kon-
kretnych artykułów czy punktów. Tak że to, co 
ostatecznie trafiło do Sejmu, stanowiło konsensus 
między, z jednej strony, wymaganiami i przepisami 
europejskimi, o które ministerstwo rolnictwa musi 
dbać, a z drugiej strony, oczekiwaniami samego za-
interesowanego środowiska. A dowodem na to, że 
zmiana ustawy została dobrze przygotowana, jest 
to, że sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
jednogłośnie przyjęła wszystkie poprawki, a później 
Sejm również jednogłośnie przyjął ustawę.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dziękuję bardzo. 
To jest dobrze zorganizowane środowisko, środowisko 
bardzo świadomych rolników.)

Tak.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: To rzeczywiście 

jest wyjątkowa pasja, a jednocześnie…)
I jeszcze…
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: …w tej chwi-

li coraz bardziej się to opłaca. Bardzo proszę, Pani 
Minister.)

Ja jeszcze w jednej sprawie nie udzieliłam odpo-
wiedzi, chodzi o pytanie dotyczące szkolenia i kwa-
lifikacji inspektorów prowadzących ocenę w zakresie 
produkcji ekologicznej.

W ustawie został ostatecznie przyjęty zapis, zgod-
nie z którym egzamin zdaje się jeden raz w życiu, 
podobnie jak w przypadku innych dziedzin naszej 
gospodarki, w których wymagane są uprawnienia. 
Został jednak wpisany obowiązek systematycznego 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Bieżące po-
trzeby … Tak.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Panowie senatorowie Wojciechowski i Lasecki, tak?
Dobrze, dobrze, w porządku.
Pan senator Wojciechowski, potem pan senator 

Lasecki. Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister, tro-

chę mnie poraziło to, co pani powiedziała. 1% to jest 
produkcja ekologiczna… Nie wiem, czy tutaj chodzi 
o 1% pod względem ilości, czy…

są producentami ekologicznymi. Duże znaczenie 
będzie to miało w sytuacji, w której będzie dużo 
wniosków o wsparcie, a kwota środków będzie ogra-
niczona. Wówczas rolnicy, którzy są producentami 
ekologicznymi, z tego wsparcia będą mogli korzy-
stać w pierwszej kolejności. W ministerstwie został 
ponadto opracowany program działań dla rozwoju 
rolnictwa ekologicznego w perspektywie do 2020 r., 
w którym zostały zaplanowane różnego rodzaju 
przedsięwzięcia mające przyczynić się do wzrostu 
podaży produktów ekologicznych na naszym rynku. 
To pierwsza sprawa.

I kwestia druga. Czy rolnictwo ekologiczne 
zagraża rolnictwu konwencjonalnemu i tej naszej 
dobrej sytuacji, jeśli chodzi o eksport towarów rol-
nych? Otóż w żaden sposób nie zagraża. Należy 
powiedzieć tak: każda produkcja rolnicza musi 
spełniać ogół standardów, jakie obowiązują dla tej 
produkcji, a systemy produkcji o podwyższonej ja-
kości muszą spełniać kryteria dodatkowe. Jednym 
z takich systemów jest rolnictwo ekologiczne. I ci, 
którzy już zajmują się produkcją ekologiczną na ry-
nek, stwierdzają, że zapotrzebowanie konsumentów 
w tym segmencie występuje i jest niezależne od 
ogółu rolniczej produkcji towarowej. Jest to szcze-
gólny segment, na który jest zapotrzebowanie. Jak 
wiemy, dość dużo produktów ekologicznych na na-
szym rynku pochodzi z importu, warto więc rozwi-
jać rodzimą produkcję ekologiczną, żeby zastępo-
wać właśnie wspomniane produkty importowane.

Nie umiem w tym momencie udzielić odpowiedzi 
w zakresie wielkości rynku, analiz ekonomicznych, 
więc przygotujemy panu senatorowi odpowiedź na 
piśmie. 

Odnośnie do tego, czy odstępstwo może dotyczyć 
lokalizacji – nie, takich odstępstw na obecnym etapie 
funkcjonowania ustawy nie ma, ani w Polsce, ani za 
granicą. Jednak kwestie związane z tym, czy gleba 
jest odpowiednia do prowadzenia produkcji rolni-
czej, świadczą… Do tego właśnie służą wspomniane 
analizy, które należy robić w celu potwierdzenia wa-
runków do produkcji ekologicznej. Robi się między 
innymi analizy gleb na zawartość różnego rodzaju 
pierwiastków. I jeśli taka zawartość pierwiastków 
w glebie przekroczy szczegółowe wymagania zwią-
zane z produkcją ekologiczną, to wtedy zgody na 
prowadzenie produkcji ekologicznej na danym te-
renie nie będzie. Tak więc kwestia jest rozwiązana 
w inny sposób. Nie terytorialnie, tylko za pomocą 
badań warunków w gospodarstwie rolnym. Chodzi 
o to, czy zarówno środki używane do produkcji, 
jak i proces technologiczny, są zgodne ze szczegó-
łowymi normami związanymi z danym rodzajem 
produkcji.
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(senator G. Wojciechowski) (Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Pańczyk-Pozdziej)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Kolejne pytania będą zadawać senator Lasecki 

i senator Górecki.
Proszę, senator Lasecki.

Senator Jarosław Lasecki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Minister, pani nie zrozumiała mojego pyta-

nia. Ja nie pytałem o to…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk: Bardzo przepraszam.)
…czy rolnictwo ekologiczne jest zagrożeniem dla 

rolnictwa tradycyjnego, bo to oczywiście nie jest ta 
skala. Sama pani powiedziała, że rolnictwo ekologicz-
ne stanowi zaledwie 1%… Ja pytałem o coś innego. 
Czy wprowadzenie certyfikatów na gospodarstwa 
rolne w Polsce nie zdeprecjonuje innych gospodarstw, 
które dzisiaj całkiem swobodnie eksportują swoją 
żywność na rynki europejskie? Może się bowiem zda-
rzyć tak, że odbiorca zacznie pytać: macie certyfikat 
czy nie? Nie macie? A inni mają. Dlaczego wy nie 
macie? To spowoduje pewnego rodzaju barierę, jeżeli 
chodzi o handel, a my powinniśmy raczej wspierać 
naszych krajowych producentów i nie rzucać im kłód 
pod nogi.

Kolejne pytanie z tym związane. Mówiła pani 
o ulgach czy też o wyjątkach jeśli chodzi o zalecenia 
Komisji Europejskiej, które są wprowadzone w tej 
ustawie. Jeżeli dobrze pamiętam, użyła pani sformu-
łowania, że zostało wprowadzone aż 90% uregulowań 
wyłączających… A ja pytam: dlaczego nie 100%? 
Cóż jest jeszcze takiego ważnego? Unia Europejska 
dopuszcza 100% ulg, ale my w Polsce musimy być 
mądrzejsi i dopuścimy tylko 90%. Bardzo uprzejmie 
proszę o odpowiedź na te pytania. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Zofia Szalczyk:
Najpierw odpowiem na końcowe. Moja wypo-

wiedź była nieprecyzyjna. Co do zasady jest tak, że 
nie należy stosować odstępstw w rolnictwie ekolo-
gicznym, po prostu są normy w zakresie rolnictwa 
ekologicznego, których należy przestrzegać. Ale 
w przepisach europejskich została wprowadzona za-
sada, że w niektórych nadzwyczajnych sytuacjach 
mogą być odstępstwa od procedury prowadzenia 
rolnictwa ekologicznego. I takim odstępstwem jest 
to, które dotyczy trzymania bydła na uwięzi; tego 

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk: Chodzi o podaż pro-
duktów ekologicznych w ogólnej produkcji rolniczej.)

…6% powierzchni, czyli wydajność rolnictwa eko-
logicznego jest sześć razy mniejsza niż wydajność 
innego rolnictwa.

Pani Minister, odrobinę znam się na rolnictwie 
i nie jestem w stanie wyobrazić sobie, że wydaj-
ność rolnictwa ekologicznego jest sześć razy niż-
sza niż średnia wydajność… Z czego to wynika? 
Przecież to jest rolnictwo certyfikowane albo, że 
tak powiem, w drodze do certyfikatu… Czy zostały 
założone jakieś plantacje, nie wiem, orzechów, które 
będą owocować za dziesięć czy dwadzieścia lat, 
czy coś innego? Skąd taka niska podaż z tak dużej 
powierzchni, która jest przeznaczona pod rolnictwo 
ekologiczne? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Zofia Szalczyk:
Pan senator zna odpowiedź. Powierzchnie, któ-

re… Te kwestie były już omawiane na posiedze-
niach komisji. Ja podałam powierzchnie, które są 
deklarowane do płatności ekologicznych w ramach 
systemów wsparcia; do tej pory nazywało się to 
pakietem rolnictwa ekologicznego. To są statysty-
ki związane z płatnościami ekologicznymi. Pan 
senator sam zauważył, że są takie sytuacje, w któ-
rych rolnicy otrzymują płatności na sadownictwo, 
różnego rodzaju uprawy sadownicze, gdzie plo-
nowanie nie następuje w pierwszym roku, gdzie 
efekt przyrostu następuje dopiero po latach. Jak 
przyjrzymy się statystyce, to zobaczymy, że jest 
przyrost produkcji, ale podąża z pewnym opóźnie-
niem w stosunku do powierzchni deklarowanej do 
dopłat ekologicznych.

Poza tym, jak wiadomo, do dopłat ekologicznych 
deklarowane są również trwałe użytki zielone pro-
wadzone w sposób ekologiczny, które nie muszą 
przełożyć się na podaż mięsa lub mleka o charak-
terze ekologicznym. Efekt ekologiczny uzyskuje się 
w taki sposób, że dostarcza się pasze o walorach 
ekologicznych, ale nie ma – to jest rozwiązanie 
europejskie, a nie krajowe – obowiązku kontynu-
owania na łąkach i pastwiskach… Nie ma obowiąz-
ku przenoszenia tych wymagań na dalszy proces 
technologiczny, jakim jest skarmianie zwierząt. 
Efekt przyrodniczy jest uzyskany, ale jeśli chodzi 
o efekt rynkowy w postaci podaży produktów eko-
logicznych, to niekoniecznie… Powtórzę: pozostaje 
to w zgodzie z przepisami europejskimi.
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(podsekretarz stanu Z. Szalczyk) (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk: Przepraszam, bardzo 
przepraszam.)

Jeszcze senator Jackowski zada pytanie, a potem 
już będą odpowiedzi.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Ja bym chciał dopytać, Pani Minister, o ten 1%. 

Mianowicie zastanawia mnie, skąd ta dysproporcja. 
Chodzi o ten 1%, o którym pani wspomniała, oraz 
675 tysięcy ha; to jest 6% powierzchni w naszym 
kraju. Może by pani zechciała uszczegółowić wy-
powiedź w tej kwestii. Sprowadza się ona do tego, 
dlaczego… No, rolnicy, którzy podejmują produkcję 
żywności ekologicznej żalą się, że przepisy często się 
zmieniają i że nie mogą skorzystać w wystarczającym 
stopniu z tego wsparcia, które, jak uważają, mogliby 
otrzymać. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Zofia Szalczyk:
Dobrze. Rzeczywiście jest tak, że teraz, kiedy 

obok konwencjonalnego rolnictwa rozwija się rol-
nictwo ekologiczne, pojawia się też zapotrzebowanie 
na rynku – potwierdzamy to – na produkty, które 
są produktami prosto z gospodarstwa, produktami 
o charakterze lokalnym, ale nie posiadają różnego 
rodzaju potwierdzeń.

Ażeby umożliwić rozwój produkcji lokalnej, w mi-
nisterstwie rolnictwa trwają teraz prace nad pakietem 
dokumentów o sprzedaży bezpośredniej. W ramach 
tego pakietu dokumentów pracujemy również nad 
wykreowaniem tak zwanych produktów tradycyj-
nych, lokalnych, które nie będą poddane tego rodzaju 
wymogom, ale które – co jest chyba najważniejsze – 
będą oznaczone, będzie na nich wskazane, z jakiego 
gospodarstwa rolnego pochodzą, i rolnik, który je 
produkuje, niejako marką własnego gospodarstwa 
będzie potwierdzał ich jakość.

Jeśli chodzi o to nowe rozwiązanie, jesteśmy na 
wstępnym etapie prac. W tym momencie nie umiem 
zdefiniować wszystkich parametrów, jakie będzie-
my odnosić do produktów tradycyjnych, ale będzie-
my dążyć do tego, aby umożliwić małym i średnim 
gospodarstwom bezpośrednią sprzedaż produktów 
ze swojego gospodarstwa na rynku lokalnym oraz 
umożliwić małym i średnim gospodarstwom rolnym 

najczęściej dotyczą wnioski. Zgodnie z przepisem eu-
ropejskim nie wolno trzymać zwierząt na uwięzi, ale 
dopuszcza się możliwość, że w niektórych sytuacjach 
można zastosować odstępstwo. I Polska zastosowała 
się do tego, wykorzystała możliwość nieprzestrzega-
nia tych norm. Zgoda była wydawana indywidualnie 
dla producenta. I najczęściej występowano o tę zgo-
dę… Po to, żeby uprościć proces jak gdyby obsługi 
rolników ekologicznych, w ustawie zaplanowano, że 
minister rolnictwa może określić rodzaj odstępstwa, 
co do którego rolnik nie musi występować z indywi-
dualnym wnioskiem. Takim odstępstwem jest u nas 
trzymanie bydła na uwięzi. Pan senator wybaczy, ale 
innego rodzaju odstępstw nie umiem wskazać w tej 
chwili. Mogę to uczynić dla pana senatora w trybie 
odpowiedzi indywidualnej, dobrze? A więc tak wy-
gląda ta sprawa.

Teraz kwestia, że tak to ujmę, jakichś zagrożeń 
dla rolnictwa konwencjonalnego, jak o nim mówimy, 
ze strony rolnictwa ekologicznego. Jak oceniamy, nie 
ma żadnych powodów, aby stwierdzić, że rolnictwo 
ekologiczne zagraża marce – bo tak bym to nazwała 
– rolnictwa konwencjonalnego. Przyjęło się w całej 
Europie, nie tylko w Polsce, że obok rolnictwa kon-
wencjonalnego rozwija się to niszowe, ekologiczne. 
I ani w Niemczech, ani w Holandii, ani we Francji 
dynamicznie rozwijający się rynek produktów eko-
logicznych nie zagraża produkcji konwencjonalnej.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Teraz jeszcze pytania redaktora Góreckiego i re-

daktora Jackowskiego… Senatora, przepraszam. 
Proszę bardzo.

(Senator Ryszard Górecki: Redaktora? Pani 
Marszałek, jestem rektorem, nie redaktorem.)

Pomyliłam się, przepraszam najmocniej.

Senator Ryszard Górecki:
Mam pytanie do pani minister, poza tym chciał-

bym dopowiedzieć ze dwa zdania własnego komen-
tarza.

Proszę zwrócić uwagę, że istotą problemu jest 
też rolnictwo proekologiczne. Nie da się rozwiązać 
problemu, jeśli będziemy mieli tylko rolnictwo kon-
wencjonalne i ekologiczne. Nie sądzi pani, że tym 
tematem też powinno się zająć ministerstwo?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk: Tak, jak najbardziej…)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Jeszcze senator Jackowski ma pytanie.
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(podsekretarz stanu Z. Szalczyk) jabłoniowych, więc pierwszych efektów można ocze-
kiwać dopiero po trzech, czterech latach, a pełnego 
owocowania po pięciu latach. Taka jest specyfika tego 
mechanizmu pomocowego.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Senator Wojciechowski ma jeszcze pytanie.
Proszę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Pani 

minister mówiła tu o dofinansowaniu na przykład łąk 
i innych powierzchni, które nie dają bezpośrednio 
produkcji ekologicznej, a finansowane są z pakietu 
ekologicznego. Chodzi mi na przykład o finansowa-
nie ochrony przyrody ze środków przeznaczonych 
na zadania określone w Narodowych Strategicznych 
Ramach Odniesienia. Jeżeli spojrzymy na sytuowanie 
tych pieniędzy na obszarach wiejskich i obszarach 
miejskich, to zauważymy olbrzymią dysproporcję 
na niekorzyść obszarów wiejskich. W związku z tym 
mam pytanie. Pani Minister, czy pieniądze, które są 
przeznaczane na rolnictwo ekologiczne, nie są w isto-
cie pieniędzmi przeznaczanymi na ochronę przyrody? 
Czy to nie jest, powiedziałbym, przeniesienie pienię-
dzy, które faktycznie powinny się nazywać „prze-
znaczone na ochronę przyrody”, a finansowane to 
jest przez środki przeznaczone na wspólną politykę 
rolną? Ja sobie zdaję sprawę, że tak to zostało usta-
lone w odpowiednich rozporządzeniach. Chciałbym 
wiedzieć, czy dostrzega pani minister ten problem, że 
te pieniądze po prostu nie tak się nazywają. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, jeszcze pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Minister, kontynuowałbym wątek młodego 

sadu, który po pięciu latach osiągnie jakąś właściwą 
moc produkcyjną. Przez pięć lat ktoś otrzymuje jakieś 
środki na to, że jest to w założeniu sad ekologiczny. 
Tak? Czy istnieją jakieś przepisy, które chronią ten 
sad przed tym, żeby na przykład po trzech, czterech 
czy pięciu latach nie okazało się, że gdzieś w pobliżu, 
w odległości, która zagraża produkcji ekologicznej, 
powstała spalarnia albo duży zakład? Czy istnieją 
przepisy chroniące takie gospodarstwa ekologiczne, 

przetwarzanie tych produktów we własnym gospo-
darstwie i sprzedawanie ich na rynku.

W strategii ministra rolnictwa rozwinięcie seg-
mentu produkcji ekologicznej oraz produkcji trady-
cyjnej jest dzisiaj bardzo ważnym zadaniem, jest 
priorytetem. Będziemy dążyć do tego, aby środków, 
jakimi będą dysponować rolnicy w ramach tak zwa-
nych premii dla małych gospodarstw oraz środków 
na modernizację gospodarstw rolnych, w pierwszej 
kolejności użyć z przeznaczeniem na rozwój mniej-
szych gospodarstw rolnych w celu ukierunkowania 
ich na produkcję ekologiczną, bo ona jest ważna, ale 
ważne jest także doprowadzenie do jak największej 
skali sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw, tak aby 
produkty nie trafiały do sieci, nie były magazynowa-
ne, nie były przechowywane i aby były one oznaczone 
marką konkretnego gospodarstwa.

Marka gospodarstwa może być bardzo istotną 
zachętą dla konsumentów. Liczy się nie tylko to for-
malne, urzędowe oznaczenie certyfikatem, zaufanie 
do produktu można też budować, wskazując tego, kto 
ten produkt produkuje. Obecnie przygotowujemy tę 
koncepcję i chcemy ją wdrożyć, wykorzystując środki 
z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jeśli chodzi o tę kwestię, skąd 600 tysięcy, to ja 
już udzielałam odpowiedzi.

(Senator Jan Maria Jackowski: Chodzi mi o efek-
tywność tych środków.)

Już mówię. Panie Senatorze, ta powierzchnia jest 
to powierzchnia, do której rolnicy otrzymują dopła-
ty w ramach wsparcia dla rolnictwa ekologiczne-
go. Wsparcie dla rolnictwa ekologicznego nie jest 
powiązane z obowiązkiem sprzedaży – to wynika 
z przepisów europejskich. W przepisach europej-
skich pierwszym wymogiem w odniesieniu do rol-
nictwa ekologicznego nie jest zwiększenie produkcji 
towarowej, tylko ochrona zasobów przyrodniczych 
w gospodarstwach rolnych. Znacząca część tej po-
wierzchni, tych 600 tysięcy ha, to jest powierzchnia 
łąk i pastwisk, które dzięki dotacjom prowadzone są 
w systemie ekstensywnym, czyli spełniają wszystkie 
wymagania ekologiczne, ale niekoniecznie prowadzi 
to do wytworzenia produktów ekologicznych w po-
staci mięsa, mleka czy przetworów mlecznych. Tak 
są skonstruowane przepisy europejskie. Nie ma pod-
stawy budowania krajowych ograniczeń związanych 
z dotacjami ekologicznymi, które prowadziłyby do 
obowiązku sprzedaży produktów z całej powierzchni 
objętej wsparciem ekologicznym. Stąd ta różnica.

Drugi powód jest taki, że znaczna część wsparcia 
dotyczyła produkcji sadowniczej, a przecież produkty 
pojawią się na rynku dopiero w momencie, gdy sad 
dojrzeje, gdy będą możliwe zbiory. Dzięki środkom 
przeznaczonym na wsparcie założono dużo sadów 
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(senator K. Słoń) uzyskałby, gdyby prowadził intensywną produkcję 
rolniczą. Ideą tego wsparcia jest ochrona zasobów 
rolniczych o podwyższonych walorach środowisko-
wych. Jest taki przepis europejski, w który się, że tak 
powiem, wpisujemy i który musi być stosowany. To 
nie jest przedmiotem omawianej dzisiaj ustawy, ale 
informuję państwa, że takie wsparcie funkcjonuje.

Oprócz tego priorytetu jest jeszcze drugi priory-
tet: rolnictwo ekologiczne. Ma on niejako dwa cele. 
Pierwszy cel to cel przyrodniczy, czyli ochrona zaso-
bów rolnych przed intensywnym gospodarowaniem, 
a drugi cel to dostarczanie produktów ekologicz-
nych. Ten drugi cel jest jak gdyby bliższy towarowej 
produkcji rolniczej. I powiem tak, Panie Senatorze: 
w PROW, w puli środków pomocowych, są fundusze 
na ochronę zasobów przyrodniczych, którymi rolnicy 
dysponują jako gruntami rolnymi.

Kolejna kwestia. Czy jest ochrona sadów, które 
zostały założone w celu produkcji ekologicznej? Nie 
ma tu dodatkowej ochrony prawnej. Jest to w ramach 
ogólnego ryzyka, jakie ponosi producent rolny, organi-
zując dany typ produkcji rolniczej. Może jedynie warto 
powiedzieć tyle, że rolnik, który zdecydował się na 
wsparcie w zakresie rolnictwa ekologicznego i otrzy-
mywał od pierwszego roku wsparcie, był obowiązany 
przez pięć lat utrzymać tę produkcję na swoim areale. 
Ale nie jest to powiązane z innymi warunkami.

Panie Senatorze, dla potrzeb rolnictwa ekolo-
gicznego nie posługujemy się takimi mapami, które 
służyłyby do tego, żeby określić, że gdzieś można 
prowadzić produkcję ekologiczną. Powtórzę, że pro-
dukcję ekologiczną można prowadzić tylko wtedy, 
gdy czynniki produkcji spełniają bardzo szczegó-
łowo opisane w przepisach różnego rodzaju normy, 
dotyczące i gleby, i roślin, i nasion, i technologii pro-
dukcji, i nawożenia, i karmienia zwierząt, i sposobu 
utrzymania zwierząt.

A czy w tych badaniach istotniejszy jest skład gleby 
lub innych czynników? Nie ma takiego podejścia. Dla 
danego rodzaju produkcji jest ileś parametrów, które 
muszą być spełnione. Te parametry są kompleksowo 
badane bez jakiegoś zwiększonego nacisku na jeden 
czy drugi element. Jest to efekt szczegółowych prze-
pisów europejskich o tym, jakie dla danego rodzaju 
rolnictwa ekologicznego muszą być spełnione warunki.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
To tyle? Na obydwa pytania?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk: Tak, Tak.)
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Pani Minister.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez senatorów Słonia i Laseckiego.

które już powstały i już są w jakimś stopniu dotowa-
ne? To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, które rodzi się na podstawie 
pierwszego. Czy państwo dysponujecie mapą – tak 
jak istnieje mapa parków narodowych, parków kra-
jobrazowych, mapa ujęć wodnych, które muszą być 
w sposób szczególny chronione – czy mają państwo 
mapę terenów w Polsce, które dzisiaj mogą być wy-
korzystywane jako tereny do ekologicznej produkcji 
rolniczej? Chodzi o to, żeby rolnik nie musiał sam 
przeprowadzać jakichś badań i analiz. Jeśli państwo 
dysponujecie danymi i przychodzi do was rolnik, to 
państwo mu mówicie: tutaj nie może pan utworzyć go-
spodarstwa ekologicznego, bo – powiedzmy – 10 km 
stąd jest bardzo uciążliwa spalarnia albo zakład pro-
dukcyjny, który zagraża produkcji ekologicznej.

Mam jeszcze jedno pytanie. Co jest istotniejsze 
w procesie certyfikowania i analiz: skład gleby, 
powietrza, wody czy też efekt finalny, jakim jest 
produkt, na przykład mleko, jajko lub jakaś rośli-
na? Co w procesie certyfikacyjnym jest istotniejsze? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Czy są jeszcze pytania? Nie.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Zofia Szalczyk:
Panie Senatorze, są dwa instrumenty wsparcia, 

które służą środowisku. Pierwszym instrumentem 
wsparcia jest rolnictwo ekologiczne, a drugim – pro-
gram rolno-środowiskowy związany z ochroną szcze-
gólnie cennych zasobów przyrodniczych. Środki fi-
nansowe są w większości przeznaczane na ochronę, na 
program rolno-środowiskowy. Trzeba tu powiedzieć, 
że w ramach przepisów wspólnotowych – mówię teraz 
zwłaszcza o nowej perspektywie finansowej – zostały 
wydzielone dwa odrębne instrumenty. Chodzi o rol-
nictwo ekologiczne i program rolno-środowiskowo-
-klimatyczny, z którego dofinansowywane są całko-
wicie przyjazne środowisku praktyki na gruntach 
rolnych. I tak: na obszarach Natura 2000 w wyniku 
odpowiednich badań przyrodniczych zostały wy-
dzielone liczne siedliska, zwłaszcza siedliska ptaków. 
Podlegają one szczególnej ochronie, a sposoby gospo-
darowania na ich terenie są ograniczone. I w związku 
z ograniczonymi sposobami gospodarowania zostały 
zaplanowane specjalne płatności, rekompensaty za 
to, że rolnik nie uzyska tam takich dochodów, jakie 
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(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Kleina:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych sprawozdanie z prac 
nad uchwaloną przez Sejm w dniu 28 listopada 2014 r. 
ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z re-
alizacją ustawy budżetowej. Nasze sprawozdanie za-
warte jest w druku nr 774 A.

W sprawozdaniu proponujemy przyjęcie dwóch 
poprawek, które zostały zaakceptowane przez więk-
szość komisji. Do naszego sprawozdania zostały do-
łączone wnioski mniejszości, której sprawozdawcą 
będzie pan senator Cioch. Wnioski te nie otrzymały 
poparcia większości komisji.

Jak co roku na początku grudnia pracujemy nad 
ustawą budżetową i uchwalamy ustawę o zmianie 
niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 
budżetowej. Jest to tak zwana ustawa okołobudże-
towa. Reguluje ona pewne sprawy, które muszą 
być rozstrzygnięte, zanim zostanie przyjęta ustawa 
budżetowa. Dzisiaj w Sejmie Komisja Finansów 
Publicznych pracowała już nad ustawą budżetową, 
nad odpowiednimi poprawkami. W najbliższym cza-
sie budżet zostanie uchwalony przez Sejm, a następ-
nie dotrze do Senatu. I aby mogło się tak stać, aby 
ustawa budżetowa mogła być przyjęta bez żadnych 
wątpliwości, trzeba uchwalić wcześniej ustawę oko-
łobudżetową.

Co roku ustawa ta budzi dużo wątpliwości 
ze strony senatorów, a także pracowników Biura 
Legislacyjnego. Jest to ustawa epizodyczna, która ma 
niejako przygotować nas na wejście w życie ustawy 
budżetowej. Jest sporo wątpliwości ze strony praw-
ników, czy ta ustawa powinna się tak nazywać, czy 
też może powinna mieć inną formułę. Do tej pory 
nie udało się jednak nazwać jej inaczej ani nam, se-
natorom, ani Ministerstwu Finansów i od wielu lat 
pracujemy nad ustawą o tym samym tytule.

Celem omawianej ustawy jest, tak jak powie-
działem, określenie kilku spraw, które są istotne 
ze względu na przyszłoroczny budżet. W pierwszej 
kolejności chodzi o zamrożenie wynagrodzeń osób 
zatrudnionych w państwowych jednostkach sektora 
finansów publicznych, osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe, osób zatrudnionych w pod-
miotach objętych tak zwaną ustawą kominową oraz 
zamrożenie odpisu na zakładowe fundusze świadczeń 
socjalnych.

Fundusz Pracy, zgodnie z tą ustawą, będzie służył 
tak jak w latach poprzednich do finansowania staży 
podyplomowych oraz specjalizacji lekarzy, pielęgnia-
rek i położnych, a także do finansowania rezydentur. 
Przy tej okazji zmieniono także zasady organizacji 
rezydentur.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Zofia Szalczyk: Dziękuję.)

Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu senatora Góreckiego… 

Ale nie ma senatora Góreckiego.
W związku z tym informuję, że lista mówców…
(Senator Marek Konopka: Nie, jeszcze poprawka.)
To proszę bardzo.

Senator Marek Konopka:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Po posiedzeniu komisji, które odbyło się 20 li-

stopada bieżącego roku, zarówno przedstawiciele 
rządu, jak i Biuro Legislacyjne Senatu zapropono-
wali wniesienie poprawki typowo doprecyzowującej, 
którą przejmuję w tej chwili i chciałbym Wysokiemu 
Senatowi przedłożyć. Składam ją na ręce pani mar-
szałek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Dla porządku informuję, że senator Meres, Kopeć 

i Knosala złożyli swoje przemówienia w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie sprawozdania.

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

Proszę państwa, ponieważ przechodzimy do ko-
lejnego punktu i czekamy na odpowiednie osoby, bę-
dzie kilkuminutowa przerwa… Są już, tak? Dziękuję 
bardzo.

A zatem za chwilę przystąpimy do rozpatrzenia 
punktu trzeciego porządku obrad.

(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-

ciego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 774, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 774 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Kazimierza Kleinę, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca K. Kleina) ewentualnych poprawek. Oczywiście było sporo 
wątpliwości co do niektórych spraw, ale generalnie 
komisja zaakceptowała te rozwiązania, czego efektem 
jest nasze sprawozdanie.

W pierwszej poprawce zaproponowaliśmy zapis, 
który jest związany z uruchomieniem środków finan-
sowych wynikających z zakończenia kadencji Sejmu 
i Senatu. Oczywiście nie chodzi tutaj o pieniądze dla 
senatorów czy dla posłów. Są to pieniądze związa-
ne z osobami, które zajmują kierownicze stanowi-
ska państwowe, które zaprzestały pełnienia swoich 
funkcji, oraz pracownikami kancelarii. Ta sprawa nie 
wywołała większych emocji, była zaakceptowana.

Sporo emocji wywołała poprawka druga, w której 
proponujemy skreślenie art. 32. Przepis ten w wersji, 
która dotarła do nas, mówi, że w ramach subwencji 
oświatowej zobowiązuje się samorządy do finansowa-
nia zadań związanych ze specjalną organizacją nauki 
i metod pracy dla dzieci, młodzieży niepełnospraw-
nej. Myśmy wykreślili ten zapis. Z jakiego powodu? 
Oczywiście nie jesteśmy przeciwnikami finansowania 
osób, a szczególnie dzieci, młodzieży niepełnospraw-
nej, wręcz odwrotnie, uważamy, że w tym zakresie 
musi być dodatkowe i specjalne wsparcie, ale forma 
tego zapisu budziła sprzeciw części senatorów z tego 
względu, że ten zapis jakby dotyczy subwencji… nie 
jakby, tylko wprost dotyczy subwencji oświatowej, 
a więc tego, co ze swojej natury, istoty jest później… 
Subwencja jest swobodnie wydatkowana przez samo-
rządy, bo taka jest istota subwencji. Tymczasem my 
narzucamy senatorom taki, a nie inny sposób wydat-
kowania środków właśnie z tego rodzaju dochodów 
samorządów lokalnych. Wydawało nam się, że… Co 
do zasady zgadzamy się z tym, że te środki powin-
ny być przeznaczone na wskazany cel, ale aby nie 
został zburzony system finansów samorządowych, 
powinno to być nazwane dotacją. Wówczas miałoby 
to charakter taki, jaki jest istotą dotacji, czyli było-
by przeznaczone na konkretne i jasno opisane cele. 
Subwencja ma inny charakter. Pewnie powinniśmy 
nad tym jeszcze podyskutować i zastanowić się przy 
okazji tej zmiany… Chodzi o to, żeby nie zatracić 
tego głównego celu, którego nikt z nas nie neguje.

Na posiedzeniu Senatu pojawił się także problem 
dotyczący finansowania, utrzymania Krajowego 
Biura Wyborczego. Myśmy w tej sprawie nie przy-
gotowali poprawki, ale zasygnalizowaliśmy, że 
w związku z tym, że w roku przyszłym są i wybory 
prezydenckie, i wybory parlamentarne, należałoby 
przewidzieć dodatkowe środki na funkcjonowanie 
Krajowego Biura Wyborczego. W tej sprawie oczywi-
ście nie ma winy po stronie rządu, ministra finansów, 
ponieważ Krajowe Biuro Wyborcze samo kształtuje 
swój budżet. Ale niestety członkowie czy pracownicy 
tego biura niejako nie dostrzegli lub zreflektowali się 
zbyt późno, że taka zmiana powinna nastąpić. Wydaje 

Ustawa, w celu racjonalizacji wydatków budżeto-
wych w ramach realizacji obowiązków określonych 
w ustawie o systemie powiadamiania ratunkowego, 
umożliwia ministrowi właściwemu do spraw admi-
nistracji publicznej powierzenie ministrowi finansów 
wykonywania czynności związanych z administro-
waniem systemem teleinformatycznym w zakresie 
zapewnienia utrzymania powierzchni serwerowej. 
Zadanie to będzie realizowane z budżetu państwa 
z części, której dysponentem jest minister finansów.

W zakresie podatku akcyzowego dodano prze-
pisy nakazujące traktować jak podatników podatku 
akcyzowego wszelkie podmioty produkujące papie-
rosy niezgodnie z ustawą poza składem podatkowym. 
Produkcją w rozumieniu ustawy o podatku akcyzo-
wym będzie wytwarzanie papierosów także przez 
konsumenta przy użyciu maszyny do wytwarzania 
papierosów. Oczywiście nie dotyczy to wytwarzania 
ręcznego, domowego na własne potrzeby z tytoniu 
zakupionego. Ponadto w ustawie zmieniono sposób 
obliczania podatku akcyzowego na cygara i cygaretki 
z ilościowego na wagowy, co ma zapobiec wykorzy-
stywaniu pseudocygar do wytwarzania papierosów.

W zakresie ustawy o finansach publicznych skró-
cono termin na przekazywanie przez dysponentów 
części budżetowych informacji o kwotach dochodów 
i wydatków jednostkom podległym– z dwudziestu 
jeden do dziesięciu dni od dnia ogłoszenia ustawy 
budżetowej.

Ponadto ustawa wprowadza maksymalny limit 
wydatków przeznaczonych na koszty dojazdu sę-
dziów. Limit ten określono na 10 milionów zł, a wy-
sokość zwrotu kosztów ustali minister sprawiedliwo-
ści w rozporządzeniu. W przypadku, gdyby istniało 
zagrożenie przekroczenia tego limitu, minister będzie 
miał prawo zmniejszenia wysokości kwoty zwrotu.

Ustawa dokonuje także jednorazowego uregulowa-
nia zasad wykonywania zadań organów administracji 
rządowej realizowanych w ramach służby zagranicz-
nej przez przedstawicieli organów innych niż minister 
właściwy do spraw zagranicznych.

Ostatnia z istotnych regulacji ustawy dotyczy 
zagadnienia rozliczenia składki spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych przeznaczonej na 
pokrycie kosztów działalności Kasy Krajowej oraz 
kosztów nadzoru za lata 2011 i 2013.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W trakcie pra-
cy nad tą ustawą – posiedzenie komisji odbyło się 
w dniu wczorajszym – wysłuchaliśmy opinii pani 
minister Hanny Majszczyk, wiceminister finansów, 
oraz zaprosiliśmy wszystkie podmioty, które są za-
interesowane funkcjonowaniem tej ustawy. Wszyscy, 
którzy byli na naszym posiedzeniu, mieli możliwość 
wypowiedzenia się, zgłoszenia uwag, sugerowania 
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(senator sprawozdawca K. Kleina) Przy okazji powiem, że pan przewodniczący, pan 
senator w imieniu komisji zgłosił dwie poprawki i tę 
drugą poprawkę z satysfakcją będę popierał, ponieważ 
ona związana jest pośrednio z art. 1 ustawy o zmianie 
ustawy o systemie oświaty, gdyż dotyczy tejże pro-
blematyki. Chodzi mianowicie o to, ażeby jednostki 
samorządu terytorialnego, które są organami prowa-
dzącymi szkoły, poradnie, mogły w ramach subwencji 
tymi środkami swobodnie dysponować, a nie tak jak 
się proponuje w ustawie, była wydzielona w ramach 
subwencji odrębna jak gdyby dotacja na kształcenie 
specjalne, organizację szkół, placówek zajmujących 
się kształceniem specjalnym.

Tak że to tyle, jeżeli chodzi o tę pierwszą naszą 
poprawkę będącą wnioskiem mniejszości.

Natomiast jeżeli chodzi o poprawki i wnioski 
mniejszości drugi, trzeci, czwarty, piąty, siódmy, 
ósmy to one zmierzają do skreślenia w tej ustawie 
przepisów zbędnych. Czyli zdaniem wnioskodawców 
mniejszości powinny być skreślone przepisy art. 2, 
art. 3, art. 6, art. 9, art. 23, art. 24, art. 25, art. 12, 
art. 13, art. 27, art. 36 i art. 37. Ja nie będę szczegółowo 
teraz w swoim wystąpieniu tego omawiał, ale będę 
miał jeszcze chyba piętnaście minut, to się skoncen-
truję na bardziej szczegółowych uwagach.

Tak że proszę Wysoką Izbę o przyjęcie zgłoszo-
nych poprawek, będących obecnie wnioskami mniej-
szości.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Senator Libicki i pani senator Sagatowska – tak? 
Dobrze.

Proszę bardzo, pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pozwolę sobie trochę przekroczyć czas.
Moje pytanie będzie skierowane do pana sena-

tora Kleiny i będzie się odnosiło do zapisu, który 
państwo wykreśliliście, a który dotyczy subwencji 
oświatowej na dzieci niepełnosprawne, przekazy-
wanej do samorządów. Otóż 27 listopada odbyło się 
posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych, któremu mam zaszczyt prze-
wodniczyć. Na tym posiedzeniu byli przedstawicie-
le Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, pan pełnomocnik rządu, pan minister 
Jarosław Duda, a także przedstawiciele licznych orga-

mi się, że poprawka dotycząca tej kwestii może się 
pojawić w dniu dzisiejszym. Pewnie może się po-
jawić jeszcze wiele innych poprawek dotyczących 
tej i innych spraw, ale ta sprawa była przedmiotem 
odrębnej dyskusji.

Wysłuchaliśmy na posiedzeniu informacji przy-
gotowanych przez przedstawiciela organizacji sa-
morządowej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
głównego inspektora Państwowej Inspekcji Pracy 
i innych partnerów, którzy byli zaproszeni na na-
sze posiedzenie. Dziękuję, Pani Marszałek, dziękuję 
państwu.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, senatora Henryka 
Ciocha, o przedstawienie wniosku mniejszości ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Henryk Cioch:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
W roli sprawozdawcy występuję już po raz czwar-

ty i mam nadzieję, że ostatni.
Jeżeli chodzi o mój stosunek do ustawy okołobu-

dżetowej, to on zawsze był bardzo, bardzo negatywny. 
Gdyby tak przesłuchać wszystkie moje wcześniejsze 
wystąpienia na ten temat, to okazałoby się, że moja 
myśl jest mniej więcej taka, iż nie można w ten sposób 
dla celów doraźnych zmieniać wielu bardzo ważnych 
ustaw. Taką ustawą, która będzie zmieniana, a nie-
wątpliwie opiera się na niej funkcjonowanie całego 
systemu oświaty zarówno publicznej, jak i niepu-
blicznej, jest ustawa z 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty. Mówię o tej ustawie dlatego, że już pierwszy 
wniosek mniejszości dotyczył zmian w treści tejże 
ustawy. Zmiany dotyczyłyby art. 5 i polegałyby na 
dodaniu ust. 11 w takim brzmieniu, ażeby możliwe 
było finansowanie w pełnym zakresie przez jednostki 
samorządu terytorialnego tak zwanego szkolnictwa 
o charakterze specjalnym. Chodzi o finansowanie 
dzieci, młodzieży specjalnej troski, którzy w ra-
mach integracji objęci są kształceniem specjalnym. 
I między innymi chodziłoby nam również o to, ażeby 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, bę-
dące decyzjami w rozumieniu kodeksu postępowania 
administracyjnego, były realizowane, a to zawsze 
wiąże się z dodatkowymi dużymi kosztami, ponie-
waż kształcenie specjalne jest o wiele, wiele droższe 
od kształcenia ogólnego, niebędącego kształceniem 
specjalnym.
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(senator J.F. Libicki) Senator Dorota Czudowska:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja mam kilka 

pytań.
Po pierwsze, na pewno komisja zapoznała się 

z uwagami szczegółowymi Biura Legislacyjnego 
dotyczącymi omawianej ustawy. Jak przeczytałam, 
one są naprawdę miażdżące i dyskredytują tę ustawę. 
Że już nie wspomnę o trybie legislacji, odnośnie do 
którego wyraziliśmy swój stosunek, jako klub Prawa 
i Sprawiedliwości, w porannym głosowaniu. Dlaczego 
nie uwzględniacie wspomnianych poprawek? Po co 
ten pośpiech? Skoro już przygotowujemy ustawy, po 
raz kolejny, źle nazywane, jak pan sam powiedział, 
to może jednak lepiej poświęcić trochę więcej czasu, 
nie działać w takim pośpiechu, tylko zrobić to dobrze. 
To było pierwsze pytanie.

Pytanie drugie dotyczy rezydentur. Czy były do-
tychczas jakieś problemy z rezydenturami dla lekarzy, 
że w omawianej tu ustawie obwarowuje się je dodat-
kowymi obostrzeniami?

I trzecie pytanie, też związane z rezydenturami. 
Czy to dobrze, że wprzęgamy, tak się wyrażę, w przy-
dzielanie rezydentur jeszcze dodatkowy podmiot, 
jakim są marszałkowie? To wojewoda jest odpowie-
dzialny za realizację polityki państwa w dziedzinie 
ochrony zdrowia, a nie marszałek. Takie włączenie 
będzie nam tylko komplikować i wydłużać sprawy 
związane z rezydenturami. To mój komentarz, ale 
proszę o pana odpowiedź, o stanowisko w tej sprawie.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Art. 32, o którym 

mówił pan senator Libicki, wzbudził sporo emocji, 
także, jak mówiłem, podczas posiedzenia komisji. 
Jeszcze raz chcę z całą mocą powiedzieć, że intencją 
senatorów nie było i nie jest nieprzeznaczanie tych 
środków dla osób niepełnosprawnych. Jest wręcz 
odwrotnie. Podpieramy się tutaj także jednoznacz-
nym stanowiskiem pana ministra Dudy, który jeszcze 
dzisiaj rozmawiał z senatorami członkami Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych. Wykreślenie art. 32 
wynikało z takiej czystości… Chodzi o przeznaczanie 
środków na taki czy inny konkretny cel. Uważaliśmy, 
że ta kwota powinna być w tej ustawie zapisana w for-
mie dotacji, a nie subwencji, której cel jest nieco inny. 
Czy uda nam się wypracować inny zapis, uzyskując 
ten sam cel? Zobaczymy. Jeżeli nie, to będziemy się 
wszyscy zastanawiali nad tym, czy ten art. 32 zosta-

nizacji pozarządowych. I dyskusja przebiegała w taki 
sposób, że organizacje pozarządowe były w sposób 
jednoznaczny za utrzymaniem wspomnianego zapi-
su, protestował w zasadzie tylko jeden przedstawi-
ciel Związku Powiatów Polskich. Ponadto zarówno 
Ministerstwo Finansów, jak i Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, oraz pan minister Duda jednoznacznie 
opowiedzieli się za utrzymaniem wspomnianego za-
pisu. Mówili oni, że jest to zapis, który wynika także 
z protestu rodziców dzieci niepełnosprawnych, który 
miał miejsce w marcu bieżącego roku, i że takie było 
uzgodnienie.

Ja, jako przewodniczący zespołu, jestem zobowią-
zany do przekazania wspomnianego stanowiska, bo 
zobowiązali mnie do tego uczestnicy obrad. I chciał-
bym w związku z tym zapytać, jakie na posiedzeniu 
komisji, na którym państwo zgłosiliście propozycję 
wykreślenia wspomnianego zapisu, było stanowisko 
instytucji, które, jak powiedziałem, na posiedzeniu 
zespołu były za utrzymaniem tego zapisu. Mówię tu 
o Ministerstwie Edukacji Narodowej, o Ministerstwie 
Finansów i o przedstawicielach Biura Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Bardzo 
dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, jeszcze senator Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:

Panie Sprawozdawco, Panie Senatorze, chciałbym 
zapytać, czy nie wydaje się panu, w związku z tym, że 
w przedstawionym przez pana sprawozdaniu znajduje 
się również informacja o zmianie dotyczącej ustawy 
o zawodzie lekarza i pielęgniarki, że w omawianej tu 
sprawie, oczywiście oprócz pana komisji, powinna 
wypowiedzieć się Komisja Zdrowia. Sprawa dotyczy 
bowiem bezpieczeństwa zdrowotnego, dotyczy zmian 
w zakresie rezydentur i stażów podyplomowych, do-
tyczy także finansowania rezydentur, a co za tym 
idzie – przyszłości, jeżeli chodzi o liczbę lekarzy. 
Lekarzy mamy w Polsce najmniej ze wszystkich kra-
jów Unii Europejskiej.

Proszę mi powiedzieć: czy posiłkował się pan ja-
kąś opinią, jeżeli nie Komisji Zdrowia, to osób odpo-
wiedzialnych za merytoryczne podejście właśnie do 
wspomnianego obszaru? Czy wypowiadał się mini-
ster albo ktoś jeszcze? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
I senator Czudowska, proszę.
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(senator K. Kleina) Myślę, że większość z państwa senatorów spotkała 
się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej, 
samorządu lekarskiego. Młodzi lekarze na ten temat 
mówili. Wydaje mi się, że na operację polegającą na 
tym, że można przerwać specjalizację i rozpocząć 
kolejną… To są znaczne dodatkowe koszty dla bu-
dżetu państwa. One są policzalne, bo w skali roku 
wiadomo, ile mniej więcej osób taki ruch chce lub 
mogłoby wykonać. 

Stanowisko komisji w tej sprawie było raczej jed-
noznaczne: tu nie dokonujemy zmian. Jeżeli ktoś się 
decyduje na specjalizację, to powinien ją dokończyć 
w takim stopniu i takich ramach, jakie przyjął, bo to 
jest specjalizacja, że tak powiem, de facto zamawiana 
przez państwo. Jak mówię, poświęciliśmy tej sprawie 
dużo czasu, sporo na ten temat rozmawialiśmy, a kon-
kluzja była taka, że po prostu państwa nie stać na to, 
żeby poluzować ten system. A zależy nam na tym, 
żeby jak największa liczba młodych lekarzy korzy-
stała z możliwości specjalizacji, żeby im tego prawa 
nie ograniczać. Było to, jak wspomniałem, omawia-
ne z ministrem, z przedstawicielami rady lekarskiej 
i ze wszystkimi osobami, które są zainteresowane 
tą sprawą.

Czy braliśmy pod rozwagę uwagi Biura 
Legislacyjnego? Na początku swojego wystąpienia 
mówiłem o tych uwagach, są to uwagi podobne do…
One są przedstawiane co roku. Były nawet wątpliwo-
ści co do nazwy tej ustawy, ale jest już siłą tradycji, 
że ta ustawa nazywana jest w taki sposób. Może to 
nie jest idealna nazwa, może należałoby wymyśleć 
inną nazwę dla ustawy, która jest ustawą przygoto-
wującą czy wprowadzającą budżet, ale żaden inny 
pomysł się nie zrodził. Gdyby ktoś miałby lepszy 
pomysł i lepsze rozwiązanie, to na pewno zostałoby 
to zaakceptowane.

W opinii Biura Legislacyjnego pojawiają się uwagi 
między innymi tego rodzaju, że tylko część zapisów 
w tej ustawie… Zdecydowana większość uwag odnosi 
się do ustawy budżetowej, a przy okazji regulowane 
są także inne sprawy. Uznaliśmy, że to jest dobre 
rozwiązanie i że to trzeba w ten sposób zrobić. To 
jest ustawa skierowana głównie do administracji, do 
instytucji państwowych, do części samorządowych… 
Jest ona skierowana nie wprost, nie bezpośrednio… 
Bezpośrednie skutki są w ustawie budżetowej, a spo-
sób wprowadzania jej w życie nie budzi wątpliwości 
tych organów, które mają, że tak powiem, przyjąć do 
realizacji zapisy tej ustawy.

W związku z tym, że nie było, jak mówiłem, po-
ważniejszych zarzutów… To znaczy, wszystkie uwagi 
są istotne, ale ponieważ nie było takich uwag, które  
rzeczywiście podważałyby sens tej ustawy, uznali-
śmy, że nie wprowadzamy i nie zgłaszamy poprawek. 
Mniejszość komisji też nie zgłaszała poprawek, więc 
zaakceptowaliśmy to w takiej… Uznaliśmy, że są to 

wić – wówczas nie będziemy popierali stanowiska 
komisji w tej materii – czy jednak… Co do zasady 
intencją komisji na pewno nie jest to, ażeby te środki 
nie były przeznaczone na ten cel. Oczywiście poja-
wiały się pewne problemy, które… Niektóre powiaty 
ustami swoich przedstawicieli… Jeden z przedstawi-
cieli, który był wczoraj na posiedzeniu komisji, mówił, 
że te wysokie dodatkowe środki przeznaczone na 
ten cel mogą, że tak powiem, stanowić problem dla 
budżetów powiatów. Czy tak rzeczywiście będzie, 
trudno mi zweryfikować. Po prostu takie głosy pod-
noszono. O bardziej szczegółowe informacje na ten 
temat będzie można poprosić panią minister. Mówimy 
tutaj także o tym, że środki na oświatę w ramach 
tej subwencji wzrosną w roku przyszłym. Myślę, że 
ta sprawa zostanie wyjaśniona i załatwiona w taki 
sposób, że te środki nadal będą przeznaczone dla 
tych osób.

I problem rezydentur. Ja informowałem senatorów 
w swoim sprawozdaniu, ale może zbyt krótko na ten 
temat mówiłem… Na posiedzenie zaprosiliśmy tak-
że sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, pana 
Sławomira Neumanna. Byli także przedstawiciele 
Naczelnej Rady Lekarskiej, młodzi lekarze, którzy 
również na ten temat się wypowiadali. Sprawie rezy-
dentur poświęciliśmy dużo czasu. Ci młodzi lekarze, 
przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej, mówili, 
że zmiany, które proponują, nie mają żadnego skut-
ku dla budżetu państwa. Niestety, ale te propozycje 
lekarzy mają, że tak powiem, bardzo duży skutek dla 
budżetu państwa. Na rezydentury budżet państwa wy-
daje chyba blisko 800 milionów zł rocznie. Prawda? 
To jest kwota dość znaczna i jest ona przeznaczana 
na finansowanie tych szkoleń młodych lekarzy po 
to, żeby mogli oni, że tak powiem, normalnie funk-
cjonować. 

Ustawa przewiduje możliwość zmiany specjaliza-
cji przez rezydenta. I tego rozwiązania nie negujemy. 
Młodzi lekarze proponowali, żeby niejako poluzować 
te zapisy, dzięki czemu lekarze mogliby rezygno-
wać z rezydentury, nie tracąc jej, i startować na inne 
specjalizacje. No, to oznaczałoby dodatkowe koszty, 
dodatkowe środki z budżetu państwa. A jeżeli nie by-
łoby to możliwe i poruszalibyśmy się tylko w ramach 
tego budżetu, jaki teraz mamy, to skorzystać z tego 
rozwiązania mogłaby zdecydowanie mniejsza liczba 
młodych lekarzy. Jeżeli chcielibyśmy, żeby wszyscy 
młodzi lekarze mogli korzystać z tych specjalizacji, 
żeby to rząd, państwo niejako zamawiało określoną 
specjalizację, to musiałyby się tu znaleźć rygorystycz-
ne zapisy, które… Bo nie można tego traktować jak 
stypendium, może nie najwyższe, które trwa nieza-
leżnie od tego, czy jest się na tej czy innej specjali-
zacji. To jest trudna rzecz, to jest trudna operacja. 
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stracji państwowej? Czy istnieją jakieś inne przesłanki 
niż oszczędności budżetowe, aby, jakkolwiek by było, 
takim samym ludziom jak ci pracujący w samorzą-
dzie, w instytucjach komercyjnych w jakiś tam sposób 
nie wzruszać tych wynagrodzeń?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Proszę, senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Ja jeszcze pozwolę sobie tytułem pewnego do-

precyzowania… Pan senator, odpowiadając na moje 
pytanie, przedstawił przesłanki i przyczyny tego, 
dlaczego senatorowie opowiedzieli się za wykreśle-
niem tego zapisu. Ja tę argumentację znam z dyskusji 
i nie pora, żebym w tej chwili z tym polemizował. 
Moje pytanie było inne. Kiedy państwo zgłosiliście 
wniosek o skreślenie art. 32 dotyczącego subwencji 
oświatowej dla niepełnosprawnych uczniów, to jakie 
było stanowisko rządu, pełnomocnika rządu do spraw 
osób niepełnosprawnych, Ministerstwa Finansów 
i Ministerstwa Edukacji Narodowej wobec niego? 
Jak te resorty odnosiły się do państwa propozycji 
wykreślenia tego zapisu? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
I senator Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Sprawozdawco, Panie Senatorze! Art. 16h 

ustawy o zawodzie lekarza w pkcie 1d mówi nam 
o tym, że w roku 2015 rezydentura jest finansowa-
na przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze 
środków budżetu państwa do wysokości 60,75 mi-
liona złotych. Ta suma, ta informacja tak jakby wi-
siała w powietrzu, bo trudno ją porównać do jakiejś 
innej wielkości, tym bardziej że wcześniej jest mowa 
o rezydenturze w poszczególnych latach  2012, 2013, 
2014  o tym, z jakich środków będzie finansowana, 
ale nie ma mowy o sumie. Pan w swoim wystąpie-
niu, odpowiadając na poprzednie pytania, powiedział 
coś takiego, że rezydentura kosztuje budżet państwa 
800 milionów. Czy ja mam to rozumieć w ten spo-
sób, że ta poprawka, która jest proponowana, ma 
doprowadzić do tego, że finansowanie rezydentury 
zmniejszy się z około 800 milionów do 60,75 miliona? 
A więc liczba rezydentur będzie uzależniona nie od 
zapotrzebowania w Polsce na lekarzy specjalistów 
bardzo wysokiej klasy, tylko od tego, jaką sztywną 
sumę wyznaczymy w ustawie zwykłej, takiej, nad 
jaką dzisiaj debatujemy, czyli tutaj 60 milionów, a nie 
800 milionów? Proszę mi to wytłumaczyć. Dziękuję.

sprawy drugorzędne, a istotniejsze są te uwagi, które 
zgłaszała większość komisji – mniejszość po części 
również – bo one dotyczyły spraw merytorycznych.

Czy to dobrze, że marszałków czy samorządy 
włącza się do spraw związanych z rezydenturą? Ta 
sprawa nie budziła wątpliwości. Wydaje się, że to 
dobrze, bo marszałkowie są odpowiedzialni także za 
służbę zdrowia, za jej finansowanie, a więc naturalnie 
powinni mieć wpływ na różne sprawy związane ze 
służbą zdrowia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
I kolejne pytania.
Senator Rulewski, proszę.
(Senator Dorota Czudowska: Chyba jeszcze nie 

odpowiedziano na twoje pytanie, Stasiu.)
(Senator Stanisław Gogacz: Na które pytanie?)
(Senator Dorota Czudowska: Na twoje pytanie 

była odpowiedź, tak?)
(Senator Jan Rulewski: Opinia legislatorów…)
(Senator Bogusław Śmigielski: Dlaczego Komisja 

Zdrowia tym się nie zajęła?)
(Senator Kazimierz Kleina: Dlaczego nie Komisja 

Zdrowia? Ponieważ marszałek skierował tę ustawę do 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.)

(Senator Dorota Czudowska: Jeszcze pytanie…)
(Senator Stanisław Gogacz: Ja jeszcze chciał-

bym…)
Dobrze, ale po kolei. Najpierw senator Rulewski.
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Przewodniczący! Panie Senatorze 

Sprawozdawco! Niewątpliwie w przyszłym roku, 
a może nawet w tym, do kompetencji Senatu będzie 
należało rozpatrzenie dwóch ustaw: pierwszej wy-
nikającej z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, 
który nakazał w trybie niezwłocznym uchylenie 
ustawy dotyczącej świadczeń rodzinnych – chodzi 
o wyrównanie statusu opiekunów – i drugiej doty-
czącej… To wynika z kompetencji Senatu, które, jak 
myślę, powinno się brać pod uwagę. Chodzi o ustawę 
o opozycji antykomunistycznej, której, że tak po-
wiem, wielokrotnie podstawiano nogę. Chciałbym 
zatem zapytać pana senatora o to, czy jeśli chodzi 
o ustawy okołobudżetowe, są jakieś przesłanki, że 
te problemy będą rozwiązane.

I drugie pytanie. Jeśliby nawet przyjąć, że to jest 
kolejny, szósty rok mrożenia, jeśli nie szronienia, 
wynagrodzeń dla administracji państwowej, to czy 
państwo senatorowie rozważali, pytali o perspektywy 
usunięcia tej czarnej dziury wynagrodzeń z admini-

(senator K. Kleina)
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czym byłby zainteresowany lekarz. Tak byłoby pew-
nie idealnie, byłoby dobrze, ale to by wielokrotnie 
więcej kosztowało. Tak że łączna kwota jest zdecy-
dowanie wyższa niż ta, która jest w zapisie, o którym 
wspomniał pan senator.

(Senator Stanisław Gogacz: Ale jednak zapisa-
no…)

To dotyczy tylko budżetu ministra zdrowia. Ta 
część jest od ministra zdrowia, a druga część jest 
z Funduszu Pracy.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Czy są jeszcze pytania?
(Senator Bogusław Śmigielski: Ja mam pytanie.)
Dobrze. Senator Śmigielski i senator Cioch.
Proszę bardzo, pan senator Śmigielski.

Senator Bogusław Śmigielski:
To jest głos w dyskusji, ale również pytanie. Czy 

podczas posiedzenia komisji nie było takiego wnio-
sku… Czy nie było pytania o to, czy jest możliwe, 
żeby rezydentury były, że tak powiem, określane 
czasem, a nie typem specjalizacji? Jeśli rezydentu-
ra ma trwać jakiś okres, jeśli ma trwać pięć lat, bo 
tyle potrzeba, żeby specjalizacja była pełna, a ktoś 
chciałby zmienić decyzję, to mógłby być finansowany 
przez okres, w którym jest to dopuszczalne. Chodzi 
tu o danie szansy ludziom, którzy popełnili błąd przy 
wyborze specjalizacji, by mogli wybrać specjalizację, 
w której będą spełnieni i w ramach której będą jak 
najlepiej służyli pacjentom. To jest jeden z pomysłów, 
który zgłaszali młodzi ludzie. I pytanie jest takie. Czy 
państwo rozpatrywaliście taką możliwość i rozma-
wialiście o tym? Bo pieniędzy potrzebnych na specja-
lizację się nie zwiększy, kwota pozostaje ta sama, ale 
nie zabierałoby się ludziom możliwości zmiany. Bo 
teraz, gdyby po roku chcieli oni coś zmienić, to nie 
mieliby już żadnego finansowania w tym zakresie, bo 
po prostu nie spełniliby wymogów ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Senator Cioch.

Senator Henryk Cioch:
Panie Przewodniczący! Razem pracowaliśmy nad 

ostatnią nowelizacją ustawy o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych. W procedowanej 
ustawie jest art. 37, który dotyczy właśnie ustawy 
z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczęd-
nościowo-kredytowych, a konkretnie art. 25 tej usta-
wy. I moje pytanie jest takie. Czy pana zdaniem jest to 
nowelizacja art. 25? To jest bardzo obszerna regulacja. 

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Na posiedzeniu 

komisji nie dyskutowaliśmy ani na temat tego wy-
roku Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ ustawa 
okołobudżetowa nie reguluje tych spraw, ani o usta-
wie o opozycji antykomunistycznej. Ewentualne 
kwoty na sfinansowanie tych zadań, które wynikają 
z wyroków lub nowych ustaw, powinny być zawar-
te w ustawie budżetowej w specjalnych rezerwach, 
jeżeli nie ma jeszcze ustaw, a jeżeli są ustawy, to są 
wpisane wprost, bezpośrednio. Tutaj jeszcze nie ma 
tych ustaw, więc jedynym sposobem jest wpisanie 
do ustawy budżetowej rezerwy, która będzie pokry-
wała tę kwotę, te potrzeby wynikające na przykład 
z uchwalenia ustawy o opozycji antykomunistycznej. 
Tak że w ustawie okołobudżetowej takich zapisów 
nie musi być i nie ma potrzeby, żeby się znalazły, to 
się znajdzie prawdopodobnie w ustawie budżetowej.

Czy pytaliśmy o stanowisko rządu w sprawie 
tej poprawki i art. 32? Tak, pytaliśmy, oczywiście, 
w każdej sprawie, zawsze pytamy o stanowisko rzą-
du, w przypadku każdej poprawki. W tej sprawie 
stanowisko rządu było negatywne, a więc minister 
finansów nie popiera poprawki, która została przyjęta 
przez większość komisji.

Co do pytania senatora Gogacza w sprawie finan-
sowania rezydentur to powiem tak. Rezydentury są fi-
nansowane także ze środków Funduszu Pracy. Łączna 
kwota z budżetu ministra zdrowia jest mniejsza, tak 
jak pan wspomniał, ale jest to jeszcze dodatkowo 
finansowane, jak w roku poprzednim, z Funduszu 
Pracy. Stąd jest tak duża kwota i tej kwoty nikt nie 
zamierza ruszać. A kwota łączna jest określona i wy-
nika z przepisów.

Jeżeli będziemy zwiększali liczbę osób uprawnio-
nych… Przepraszam. Jeżeli będziemy liberalizowali 
zasady szkolenia w ramach rezydentury – chodzi o to, 
co proponuje Naczelna Rada Lekarska – to w prak-
tyce będzie to oznaczało, że z rezydentury będzie 
mogło skorzystać mniej osób. Zapisy, które są wpro-
wadzane do ustawy, mają doprowadzić do tego, by 
świadomie podejmować decyzję o specjalizacji. To 
zależy, jaką specjalizację będzie wybierał młody le-
karz, jaka będzie, że tak powiem, wolna i jakie będzie 
zapotrzebowanie w terenie. Bo to wszystko wynika 
także z polityki regionalnej. Tam, gdzie dani lekarze 
są niejako w deficycie, odbywa się szkolenie w da-
nych specjalizacjach. I zapis dotyczący dodatkowego 
szkolenia wynika z pewnej polityki państwa i poli-
tyki lokalnej, regionalnej. Chodzi o to, aby szkolenie 
odpowiadało potrzebom służby zdrowia, a nie temu, 
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sach oszczędnościowo-kredytowych. Ja mógłbym na 
ten temat… Większym specjalistą z zakresu prawa 
spółdzielczego jest pan profesor, pan senator Cioch. 
Jest bardziej kompetentny w sprawach, o których tutaj 
mówimy, ale skoro pan senator Cioch nie chce za dużo 
na ten temat mówić… Ja powiem tylko, że nie sądzę, 
ażeby to była nowelizacja ustawy o SKOK, bo w za-
sadzie dotyczy to tylko wpłat na rzecz Kasy Krajowej 
i nadzoru finansowego. Wydaje mi się, że te wątpliwo-
ści prawne… Prosiłbym panią minister o odniesienie 
się do tej sprawy. Oczywiście dyskutowaliśmy na ten 
temat – jest w tej sprawie poprawka mniejszości; pan 
senator jest sprawozdawcą – ale nie dostrzegliśmy, 
żeby była to ingerencja w ustawę o spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych. Jest to raczej 
doprowadzenie do sytuacji, aby spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe wpłacały te środki na 
rzecz Kasy Krajowej i nadzoru finansowego. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję. Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister finansów.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu? Ministerstwo Finansów reprezentuje 
podsekretarz stanu, pani Hanna Majszczyk.

Zapraszam.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Założenia przyjęte w ustawie okołobudżetowej 

szczegółowo przedstawił pan przewodniczący Kleina. 
Myślę, że nie ma co powtarzać, ponownie omawiać 
rozwiązań, które były tutaj szczegółowo opisane, 
i kierunków, jakie zostały przyjęte przy realizacji 
budżetu państwa na rok 2015.

Tak jak wskazał pan przewodniczący, pewne 
elementy rozwiązań, które są przyjmowane co roku 
w ramach ustaw okołobudżetowych, powielają się 
również w przypadku budżetu na rok 2015. Pojawiają 
się tu również nowe elementy. Wśród tych nowych 
elementów jest przedstawiona przez pana przewod-
niczącego Kleinę kwestia, powiedziałabym, znacze-
nia subwencji oświatowej przekazywanej do jedno-
stek samorządu terytorialnego. Chciałabym to może 
rozwinąć i powiedzieć kilka słów odnoszących się 
również do tych kwestii, które panowie senatorowie 

Jest tu art. 37 składający się z aż dziesięciu ustępów. 
Prosiłbym o poruszenie tej problematyki, bo jeżeli 
ja ją będę poruszał, to będzie to miało trochę inny 
wydźwięk niż wówczas, gdy uczyni to pan.

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

Senator Kazimierz Kleina:
Pan senator Śmigielski pytał o kwestię innego po-

dejścia do rezydentury. Dyskutowaliśmy nad tą spra-
wą i dlatego zaprosiliśmy pana ministra Neumanna. 
Stworzyliśmy też możliwość dyskusji między przed-
stawicielami lekarzy a ministrem Neumannem. Była 
nawet taka sugestia ze strony komisji, żeby oni popra-
cowali nad jakąś poprawką, która byłaby jak najmniej, 
że tak powiem, kłopotliwa dla budżetu państwa. 
Innego rozwiązania nie wypracowaliśmy. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że to jest pewne utrudnienie dla 
młodych lekarzy, ale ustawa przewiduje sytuacje, 
w których mogą oni zmieniać specjalizację, rezy-
denturę. A jeżeli ktoś zrezygnuje, to zawsze może 
jako wolontariusz tę specjalizację nadal… Wówczas 
nie otrzymuje wsparcia z budżetu państwa. No, to 
jest kwestia wyboru. My musimy zdecydować, czy 
stać nas na to, żeby finansować pomyłki czy nie 
do końca przemyślane decyzje tych ludzi. Prawda? 
Można powiedzieć, że rezydentura polega na tym, 
iż państwo zamawia określone specjalizacje i płaci 
za nie, wspiera to szkolenie. Wydaje się, że powinno 
to być prowadzone w takiej formule, w jakiej jest te-
raz. Jak mówię, obecnie my jako członkowie Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, ale także minister 
Neumann, który z nami pracował nad tą sprawą, oraz 
przedstawiciele izby lekarskiej nie znaleźliśmy zapisu 
lepszego, zapisu, który byłby neutralny dla budżetu, 
a jednocześnie nie ograniczał liczby młodych ludzi, 
którzy zdobywają specjalizacje. W czasie dyskusji 
zwracaliśmy uwagę na to, że niezależnie od tego, czy 
będzie tak, czy tak, problem pozostaje – dla wszyst-
kich chętnych na specjalizację nie wystarczy środ-
ków. Jeżeli poluzujemy zasady korzystania z nich, 
to ograniczymy liczbę ludzi, którzy będą z nich mo-
gli korzystać. Wydaje się, że to jest chyba najlepsze 
rozwiązanie… To nie jest dla lekarzy rozwiązanie 
idealne, szczególnie dla tych, którzy w trakcie szkole-
nia zdecydowali, że powinni mieć inną specjalizację. 
I tyle na ten temat. Nic więcej nie jestem w stanie 
powiedzieć, ponieważ głębiej nie analizowaliśmy tego 
na posiedzeniu komisji.

I problem, na który zwrócił uwagę pan senator 
Cioch. Chodzi o art. 25 ustawy o spółdzielczych ka-

(senator H. Cioch)
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(podsekretarz stanu H. Majszczyk) sie spotkania zespołu parlamentarnego, o którym 
wspominał pan senator Libicki, gdzie rzeczywiście 
przedstawiciel Ministerstwa Finansów, przedstawi-
ciel ministra edukacji oraz pełnomocnik rządu do 
spraw osób niepełnosprawnych prezentowali jednoli-
te, spójne stanowisko w tym zakresie. To stanowisko 
w dalszym ciągu jest podtrzymywane, nie wycofuje-
my się z tego negatywnego stanowiska, jeżeli chodzi 
o rozwiązania zaproponowane w zakresie znakowania 
subwencji oświatowej.

Pan senator Rulewski pytał – wprawdzie było to 
pytanie skierowane bezpośrednio do pana senatora 
Kleiny, ale może ja pozwolę sobie na nie odpowie-
dzieć – o zaproponowane w ustawie okołobudżetowej 
mrożenie funduszu. Jest to mrożenie funduszu wy-
nagrodzeń, nie płac…

(Senator Jan Rulewski: Szronienie, bo mrożenie 
było…)

Szronienie. Oczywiście, można to tak określić.
To też było prezentowane wczoraj na posiedzeniu 

komisji, bo to pytanie również się pojawiło i ja się do 
tego odnosiłam.

Oczywiście takie warunki zaistnieją w momencie, 
kiedy z Polski zostanie zdjęta procedura nadmierne-
go deficytu. Jest to możliwe również w innych oko-
licznościach, nie tylko w sytuacji zdjęcia procedury 
nadmiernego deficytu, ale są to inne elementy, wyni-
kające z ustawy o finansach publicznych. Chciałabym 
przypomnieć Wysokiej Izbie, że od początku bieżące-
go roku, jeżeli chodzi o konstrukcję budżetu państwa, 
obowiązuje dodatkowa zasada tak zwanej stabilizu-
jącej reguły wydatkowej, która w sposób wyraźnie 
i jednoznacznie określony w ustawie o finansach 
publicznych wskazuje, jak określa się limit wydat-
ków budżetu państwa. Jest to pewna wypadkowa… 
Oczywiście najpierw określany jest limit wydatków 
całego sektora finansów publicznych. Z podsumowa-
nia wydatków całego sektora wynika, ile mogą wy-
nosić wydatki stricte budżetu państwa. I tu zwracam 
uwagę również na to, że w przypadku tego algoryt-
mu, który prowadzi w efekcie do wskazania kwoty, 
jaką można wygenerować w danym roku z budżetu 
państwa, bierze się pod uwagę także wydatki jedno-
stek samorządu terytorialnego. Czyli to, jak duże są 
wydatki samorządu terytorialnego… Im większe są 
między innymi wydatki samorządu terytorialnego, 
tym mniejsze są wydatki budżetu państwa.

Pan senator w swoim pytaniu mówił również o od-
mrożeniu funduszu wynagrodzeń dla pracowników, 
o ile się nie przesłyszałam, administracji samorzą-
dowej. Tutaj nie ma mrożenia. Ustawa okołobudże-
towa…

(Senator Jan Rulewski: Chodzi o szronienie, bo 
mrożenie już było.)

To przepraszam. W każdym razie, zaznaczam, 
dotyczy to tylko i wyłącznie sektora rządowego, ad-

poruszali w pytaniach kierowanych do pana senatora 
Kleiny.

Ja chciałabym zwrócić uwagę na to – tak jak już 
pan senator Kleina zaznaczył – że stanowisko rządu 
wobec tej poprawki, która wczoraj została przegło-
sowana na posiedzeniu komisji, jest negatywne. Nie 
zgadzamy się z tezą, która prowadziłaby do tego, że 
nie można subwencji oświatowej oznaczyć w taki spo-
sób, aby środki, które… Przecież to nie jest zmiana 
przeznaczenia środków. Pamiętajmy o tym, że sub-
wencja oświatowa została naliczona dla tych jedno-
stek w zwiększonej wysokości właśnie z tego powodu, 
że do szkół na terenie danej jednostki samorządu tery-
torialnego uczęszczają dzieci niepełnosprawne, które 
wymagają specjalnej organizacji nauki. Dlatego te 
jednostki, które mają u siebie takie dzieci, otrzymują 
większe kwoty subwencji oświatowej niż pozostałe.

W tej sytuacji trudno zgodzić się z tezą, że jest 
to jakieś nieuprawnione znakowanie tych środków, 
zwłaszcza że w ustawie o systemie oświaty takie zna-
czenie subwencji oświatowej już ma miejsce. Dotyczy 
to między innymi tych części subwencji, które prze-
kazywane są do szkół niepublicznych, w których uczą 
się dzieci niepełnosprawne. A wyraźnie z zapisów 
ustawy o systemie oświaty wynika, w jaki sposób 
kwoty przekazywane tymże jednostkom mają być 
kalkulowane.

Dlatego też – tak jak przed chwilą zaznaczyłam 
– nie podzielamy argumentów, które zostały przed-
stawione. Uważamy, że takie rozwiązanie jest w pełni 
uzasadnione, może mieć miejsce, a do tego nie na-
kłada ono żadnych nowych obowiązków na jednostki 
samorządu terytorialnego.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o syste-
mie oświaty wyraźnie określają zadania oświatowe 
również w zakresie organizacji specjalnej nauki dla 
dzieci niepełnosprawnych. Konsekwencją zadań, któ-
re wynikają z systemu oświaty, jest określony sposób 
naliczania tej subwencji, a zmiana zaproponowana 
w ustawie okołobudżetowej ma w pewnym stopniu 
pomóc w wyegzekwowaniu realizacji wydatków 
w takiej wysokości, w jakiej ta subwencja została 
naliczona na ten cel.

Wynikało to z wypowiedzi pana senatora 
Libickiego, zresztą w uzasadnieniu też jest to wprost 
napisane i nic tu nie ukrywano, jeżeli chodzi o podsta-
wy, które przyświecały wprowadzeniu takich rozwią-
zań w ustawie okołobudżetowej. Chodzi o sytuację 
dzieci niepełnosprawnych i protesty opiekunów dzieci 
niepełnosprawnych, które miały miejsce wiosną tego 
roku.

Wczoraj w trakcie dyskusji na posiedzeniu komisji, 
które odbyło się w tej sprawie, również odwoływa-
łam się do argumentów i tez wypowiadanych w cza-
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(podsekretarz stanu H. Majszczyk) nie wiążą się z budżetem na rok 2015 w niektórych 
aspektach, o których mówi ta opinia. Jak najbardziej 
się wiążą, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestię 
określenia kwot wydatków czy dochodów. Te zapisy 
bezpośrednio wiążą się z realizacją budżetu państwa. 
Chodzi tu między innymi o zapisy dotyczące proce-
dur rozliczania środków przez jednostki administracji 
rządowej w sytuacjach, które mają miejsce w ciągu 
roku i nie mogą być przewidziane w trakcie planowa-
nia budżetu. Rozwiązania zaproponowane w ustawie 
okołobudżetowej będą umożliwiały sprawne reali-
zowanie budżetu państwa i zadań poszczególnych 
jednostek administracyjnych. To tyle, jeśli chodzi 
o wyjaśnienia wątpliwości, które były zawarte w py-
taniach. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Senator Rulewski, senator Augustyn i senator 
Libicki.

Proszę bardzo, senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Dziękuję pani minister za wyprzedzającą odpo-

wiedź. Chciałbym jednak nawiązać do skargi na rząd 
polski, którą wypowiedziała Unia Europejska. Chodzi 
o to, że mamy zaległości w ściąganiu podatków na 
kwotę przeszło 5 miliardów zł. Jest to coś, co warun-
kuje ten straszny deficyt, co między innymi uniemoż-
liwia… Nie zauważyłem, aby w tej ustawie były, że 
tak powiem, jakieś inicjatywy, aby tę lukę, która jest 
obliczona na dziesiątki miliardów i o której wielu se-
natorów mówiło… Nie zauważyłem, żeby w tej usta-
wie znalazły się zapisy o różnych przedsięwzięciach, 
choćby o tym, o którym pani minister wspominała 
w tej Izbie. Mówię o akcyzie na piwo w wysokości 
grosza w przypadku butelki lub 2 gr w przypadku 
litra. Akcyza, która na skutek błędu… To jest pytanie. 
Czy przyznajecie się państwo do błędu polegającego 
na tym, że podwyższyliście akcyzę na wódkę i spo-
wodowaliście, że strasznie wzrosło spożycie piwa? 
6,5% to jest jeden z rekordów. Niektórzy mówią, że to 
jest trzecia rzeka, oprócz Odry i Wisły, która płynie 
przez Polskę. To wszystko spowodowało zmniejszenie 
wpływów do budżetu i brak możliwości, jeśli chodzi 
o inne manewry w zakresie sfery budżetowej.

Chciałbym też zapytać, czy ustępuje państwa 
awersja do pokolenia kombatantów opozycji antyko-
munistycznej i czy przewidujecie państwo – jeśli nie 

ministracji stricte rządowej. To nie ma przełożenia 
na administrację samorządową.

Jeżeli chodzi o dyskusję na temat zmian dotyczą-
cych rezydentur, finansowania rezydentur… Tak jak 
pan senator powiedział, w ramach Funduszu Pracy są 
przewidziane na ten cel środki w wysokości 835 mi-
lionów zł, plus 60 milionów z końcówką bezpośrednio 
z budżetu państwa, tak że w sumie jest to prawie 
900 milionów zł, które w roku 2015 – to chciałabym 
podkreślić, bo, jak myślę, jest to istotne z punktu wi-
dzenia dyskusji, która tutaj przed chwilą się odbyła, 
dyskusji na temat zmiany pewnych zasad odbywania 
rezydentur, a w zasadzie nie odbywania rezydentur, 
tylko finansowania ich ze środków publicznych… 
W roku 2015 przewiduje się sfinansowanie sześciu 
i pół tysiąca rezydentur właśnie z tej puli. Jest to ol-
brzymia liczba, obejmująca nie tylko standardowe 
czy też od kilku lat stosowane limity – co roku było 
uwalnianych i finansowanych ze środków publicz-
nych około 3 tysięcy takich miejsc, ale… Proponuje 
się, zakłada się, że w roku 2015 zostanie określone 
praktycznie drugie tyle miejsc odbywania rezyden-
tur, które będą finansowane ze środków publicznych. 
Będzie to dotyczyło absolwentów akademii medycz-
nych, którzy ze względu na brak miejsc nie mogli 
starać się o takie rezydentury, począwszy od roku 
2012. Stąd też te zmiany zasad finansowania, o czym 
tutaj już szeroko mówiliśmy.

Mówiąc o tych zmianach i tych różnicach, jak 
również odnosząc się do uwag o charakterze legi-
slacyjnym, które były tutaj zgłaszane… Chciałabym 
tylko powiedzieć, że nie podzielamy tych uwag, jeżeli 
chodzi o wady ustawy. Zwrócę tutaj uwagę na jedną 
kwestię. Z całym szacunkiem, ale test to także pe-
wien element technik legislacyjnych prezentowanych 
na poszczególnych etapach opracowywania ustawy, 
w tym przypadku ustawy okołobudżetowej. Pewne 
rozwiązania przyjmowane przez Rządowe Centrum 
Legislacji są inaczej rozpatrywane – oczekiwane 
są inne zapisy – jeżeli chodzi o Biuro Legislacyjne 
Sejmu. Czasami wprowadza się poprawki w od-
niesieniu do zmian, jakie wprowadzi rząd. To jest 
poprawiane w Sejmie. Niejednokrotnie zdarza się 
również tak, że zmiany wprowadzone w Sejmie są 
poprawiane na etapie prac w Senacie. Oczywiście 
tutaj z tych wszystkich kwestii – pan senator Kleina 
już to podkreślał… To są pewne elementy stosowane 
od wielu lat, jeżeli chodzi o ustawę okołobudżetową, 
w szczególności jeżeli chodzi o nazwę zarezerwowaną 
dla tej ustawy, która to nazwa, zgodnie z opinią Biura 
Legislacyjnego, nie jest adekwatna do tego, co zawie-
ra ta ustawa. Nie mogę jednak zgodzić się z tezami za-
wartymi w opinii dotyczącymi tego, że rozwiązania, 
które są przewidziane w ustawie okołobudżetowej, 
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parlamentarnego, o czym tu mówiłem. Po drugie, 
jeśli spojrzeć na raport NIK w tej sprawie, to oka-
zuje się, że mniej więcej 60% samorządów wydaje 
tę część subwencji w sposób właściwy, a tylko 40% 
nie do końca. Nie chcę powiedzieć, że te pieniądze 
nie idą na wydatki oświatowe, bo idą, ale nie do koń-
ca zgodnie z przeznaczeniem. I uważam, że próba 
uporządkowania tego w sytuacji, gdy ponad połowa 
samorządów wydaje te pieniądze jak należy i zgodnie 
z ich przeznaczeniem, jest czymś słusznym i za takie 
stanowisko dziękuję.

Chciałbym zapytać o następującą kwestię. W trak-
cie tych wszystkich rozmów – a one niewątpliwie 
bardzo elektryzują rodziców, którzy mają jakieś do-
świadczenia na styku z samorządem, kiedy domagają 
się określonych usług kształceniowych, które można 
dzieciom zapewnić z tych środków – pojawiają się 
takie głosy, zwłaszcza ze strony samorządów, że ta 
część subwencji powinna być zapisana jako dotacja. 
Państwa stanowisko jest takie, że tak nie powinno 
być i że nie można tego w ten sposób zapisać z pew-
nych względów, które dla mnie nie są do końca jasne. 
Prosiłbym o wyjaśnienie tej kwestii. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:
Dziękuję bardzo.
Najpierw odniosę się do pytań pana senatora 

Rulewskiego. Jeżeli chodzi o ściągalność, o którą 
pan senator pytał, i o brak w ustawie okołobudżeto-
wej elementów, które mogłyby, jak to pan określił, 
zmniejszać lukę, jaka się pojawiła, to powiem tak: 
w ustawie okołobudżetowej nie musi być żadnych 
rozwiązań. Realizowanie większej ściągalności, 
eliminowanie luk, które uniemożliwiają ściąganie 
podatków we właściwej wysokości nie wymaga tu-
taj żadnych zapisów. Te działania są realizowane 
na bieżąco, po pierwsze, poprzez pewne działania 
właściwych służb – mam na myśli służby kontroli 
skarbowej, które przeprowadzają działania w za-
kresie analizy i typowania podmiotów do kontroli 
w taki sposób, że co do zasady większość podmiotów 
wytypowanych do kontroli to podmioty, które fak-
tycznie dopuszczają się nadużyć lub niewłaściwych 
rozliczeń. W tym zakresie z roku na rok następuje 
poprawa i poziom trafności typowania podmiotów 
do kontroli jest bardzo wysoki. Po drugie, są prowa-
dzone działania o charakterze legislacyjnym, które 
zmniejszają pole do nadużyć. I chciałabym zwrócić 
uwagę, w odniesieniu również do tej luki, o której 

w ustawie okołobudżetowej, to w ustawie budżeto-
wej – skromne środki, o które występowała Wysoka 
Izba, w wysokości 25 milionów. Chodzi o zabez-
pieczenie ich na niewątpliwą realizację tej ustawy. 
Prace w Sejmie, o ile mi wiadomo, dobiegają końca. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Proszę bardzo, senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Minister! Trudno się nie zgodzić z argumen-

tami członków Parlamentarnego Zespołu do spraw 
Osób Niepełnosprawnych i pełnomocnika rządu wy-
rażających troskę dotyczącą tego, ażeby szkolnictwo 
dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, wyma-
gających specjalnej organizacji nauki i specjalnych 
metod pracy, było finansowane na odpowiednim po-
ziomie. Czy braliście państwo pod uwagę moment, 
w którym to wszystko jest wprowadzane? Jednostki 
samorządu terytorialnego, które są już po okresie 
opracowywania budżetów, co zgodnie z przepisami 
odbywało się, jak wiemy, do 15 listopada, dowiadują 
się teraz o bardzo poważnej zmianie, która uniemoż-
liwia im swobodne dysponowanie częścią subwencji 
oświatowej. Czy były prowadzone kalkulacje doty-
czące skutków finansowych?

Chciałbym też uzyskać potwierdzenie. Czy do-
brze rozumiem, że wprowadzenie art. 32 lub jego nie-
wprowadzenie nie będzie miało dla budżetu państwa 
w 2015 r. żadnych skutków finansowych? I jeszcze 
jedno pytanie. Skoro naprawdę zależy nam na zwięk-
szeniu finansowania szkolnictwa specjalnego, to dla-
czego art. 32, który w moim przekonaniu nie odnosi 
się do budżetu na rok 2015, jest ograniczony właśnie 
do roku 2015? Czyżby w 2016 r. tego rodzaju zapis nie 
obowiązywał, czy może będziemy za każdym razem 
tę kwestię traktować incydentalnie? Jak to się ma do 
pewności, którą powinny mieć samorządy? Przyznaję 
szczerze, że budzi to moje zdziwienie.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Proszę bardzo, senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, po pierwsze, chciałbym podzię-

kować za podtrzymywanie jasnego, twardego i zde-
cydowanego stanowiska rządu, tożsamego z tym, 
jakie zostało przedstawione na spotkaniu zespołu 

(senator J. Rulewski)
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(podsekretarz stanu H. Majszczyk) (Senator Jan Rulewski: Albo Senat.)
Ja w ogóle na ten temat… To są naturalne upraw-

nienia Wysokiej Izby, więc odnoszę się tylko do 
ministerstw: mógłby to zrobić albo minister spraw 
wewnętrznych, albo inny minister wskazany przez 
prezesa Rady Ministrów.

Jeżeli chodzi o pytania pana senatora Augustyna 
dotyczące analiz czy też brania pod uwagę momentu 
i sytuacji, w której jesteśmy, jeżeli chodzi o wprowa-
dzanie rozwiązań dotyczących subwencji i skierowa-
nia jej, to powiem tak: oczywiście wprowadzenie tych 
rozwiązań do ustawy okołobudżetowej było poprze-
dzone uzgodnieniami ze stroną samorządową. Odbyło 
się to w dwóch etapach. Pierwszym etap obejmo-
wał przedstawienie projektu na posiedzeniu zespołu 
finansowego komisji wspólnej rządu i samorządu, 
a następnie przedstawienie… To nie były uzgodnienia 
w jakimś trybie obiegowym, pisemnym. Propozycje 
zmian zostały przedstawione na oficjalnym posiedze-
niu komisji wspólnej rządu i samorządu.

(Senator Mieczysław Augustyn: I zostało to za-
opiniowane?)

Oba te gremia pozytywnie zaopiniowały te zmia-
ny.

(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję.)
Muszę to uzupełnić, bo wspomniał o tym również 

pan przewodniczący. Otóż już po pozytywnym zaopi-
niowaniu przez przedstawicieli niektórych korporacji 
samorządowych, w tym Związku Powiatów Polskich, 
pojawiły się głosy krytyczne, które wskazywały na 
to, że nie powinno się tej subwencji oznaczać – dla 
jasności wspominam również o tych faktach. W każ-
dym razie procedowanie tych przepisów było zgod-
ne z obowiązującymi technikami, a więc podczas 
wszystkich procedur uzyskano pozytywną opinię 
tych gremiów.

Rzeczywiście nie ma skutków finansowych dla bu-
dżetu państwa, bo jest to bezpośrednio związane z re-
alizacją budżetu jednostek samorządu terytorialnego. 
My i tak oczywiście, jeżeli chodzi o wydatki z budże-
tu państwa, naliczymy tę subwencję w wysokościach 
zgodnych z algorytmem. Chciałabym nadmienić, że 
co do zasady subwencja oświatowa dla wszystkich 
korporacji samorządowych, czyli zarówno dla gmin, 
powiatów, jak i województw… Jest to subwencja nali-
czona w wysokości 40 miliardów zł. To jest olbrzymia 
kwota. Jeżeli mówimy o powiatach, to jest to kwota 
wynosząca ponad 14 miliardów zł. Chodzi tu o całą 
subwencję oświatową, nie o ten wycinek, o którym 
rozmawiamy, związany z dodatkowym naliczeniem; 
jest to na pewno jakiś ułamek tych kwot, o których 
wspomniałam. Oczywiście bezpośrednio na budżet 
państwa, o co pytał pan senator, nie ma to wpływu, 
bo i tak subwencja w tej wysokości będzie naliczo-
na. Jest to związane z realizacją budżetu jednostek 
samorządu terytorialnego w takich warunkach, jakie 

pan senator wspominał, że ta luka zdecydowanie się 
zmniejszyła – w ostatnich dniach było o tym głośno 
w mediach – między innymi wskutek działań, które 
zostały przeprowadzone poprzez zmiany legislacyjne. 
Mam tu na myśli między innymi zmiany w podatku 
od wartości dodanej. Wprowadzono wiele rozwiązań, 
w tym system odwróconego obciążenia tym podat-
kiem – czyli rozliczanie podatku przez nabywcę, a nie 
przez sprzedawcę – co w różnych wrażliwych dzie-
dzinach zdecydowanie ograniczyło pole do nadużyć. 

Planowany jest jeszcze cały szereg zmian w przy-
gotowywanej… Zmiany dokonywane będą w dwóch 
etapach: w pierwszym etapie zmiany związane 
z wprowadzeniem mechanizmów umożliwiających 
przeciwdziałanie temu zjawisku, o którym pan se-
nator wspominał, to będą szerokie zmiany w ordy-
nacji podatkowej. Nie mam tu jednak na myśli tej 
zmiany docelowej, o której ostatnio było tak głośno. 
W związku z tymi zmianami powołana została spe-
cjalna komisja kodyfikacyjna, która będzie budowa-
ła ten system od początku po to, aby go uprościć, 
a jednocześnie uczynić go bardziej przyjaznym dla 
podatnika. O zmianach stricte zmierzających do zwal-
czania różnych niepożądanych zjawisk, patologii czy 
też sytuacji, które mogłyby sprzyjać obchodzeniu 
prawa… Mam tu na myśli między innymi szeroko 
społecznie konsultowaną klauzulę obejścia prawa, 
która będzie wprowadzana do porządku prawnego. 
Zapewniam, że wszystkie działania są prowadzone 
jak najbardziej równomiernie.

(Senator Jan Rulewski: Czyli taka kwaśna poraż-
ka: przez sześć lat rosła luka, a dziś mamy sukces, 
bo ją zmniejszamy.)

Do stwierdzenia, że luka rosła, miałabym pewien 
dystans dlatego, że sposób liczenia tej luki prezento-
wany przez różne gremia i różne firmy, które wypo-
wiadają się na ten temat… Tak naprawdę jest to trudne 
do ocenienia. Nie wiemy, w jakim stopniu przesłanki, 
które są brane pod uwagę w tych wyliczeniach, mają 
w ogóle… Przecież tak naprawdę mówimy tu o szarej 
strefie, a nie o legalnym obrocie, który mógłby zostać 
zweryfikowany; nie można tych kwot jednoznacznie 
przyjmować jako…

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora dotyczące 
pewnej awersji do kombatantów, to… W Ministerstwie 
Finansów nie ma i nie było takiej awersji, a jeżeli 
chodzi o rozwiązania w tym zakresie, to na pew-
no resort finansów nie jest resortem merytorycznie 
właściwym… nie jest resortem odpowiedzialnym 
za przygotowywanie rozwiązań w tym zakresie, za 
kreowanie rozwiązań, które mogłyby iść w takim 
kierunku, o jakim pan senator wspominał. W moim 
przekonaniu musiałby to robić resort albo minister 
spraw...
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(podsekretarz stanu H. Majszczyk) Nie zauważono jakichś wielkich ruchów cenowych 
w przypadku wyrobów alkoholowych. Przesunięcie 
się struktury spożycia wyrobów alkoholowych w kie-
runku piwa może być częściowo związane z jakimiś 
zmianami w cenach wyrobów alkoholowych w nie-
których segmentach, ale niekoniecznie musi to być… 
Może to być związane również z kulturą spożywania 
napojów alkoholowych, zmianą trendów czy upodo-
bań konsumenckich. I stąd ten zauważalny wzrost 
spożycia.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Bardzo proszę, kolejna seria pytań: senator Cioch 

i senator Jackowski.
Czy ktoś jeszcze? Senator Czudowska.
Proszę, senator Cioch.

Senator Henryk Cioch:
Pani Minister, chciałbym zadać pytania dotyczące 

art. 37 ustawy okołobudżetowej. Może tak tytułem 
wprowadzenia powiem, że jestem w dość kłopotliwej 
sytuacji. Chodzi o to, że zarówno ustawa o spółdziel-
czych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 
5 listopada 2009 r., jak i jej nowelizacja z 2012 r. 
zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. 
Takie wnioski złożyła grupa posłów oraz grupa sena-
torów. Jest też wniosek prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Te wszystkie wnioski zostały połączone 
i lada moment – w styczniu, najpóźniej w lutym 
– ta sprawa będzie rozpoznawana przez trybunał. 
Stanowisko w tej sprawie zajął prokurator generalny 
oraz marszałek Sejmu.

Dlaczego tak dopytuję o ten art. 37, który ma zwią-
zek, jak już powiedziałem, z art. 25 ustawy o spół-
dzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych? 
Dlatego, że jak zacząłem analizować ten przepis, to 
po prostu doszedłem do wniosku – i zadaję pytanie 
o to – że on narusza art. 2 konstytucji, czyli narusza 
zasadę demokratycznego państwa prawa i narusza 
zasadę nieretroakcji, niedziałania prawa wstecz, która 
również jest wyrażona w konstytucji. Proszę o pani 
stanowisko w tym przedmiocie.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Proszę bardzo, senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam dwa pytania do pani minister.
Po pierwsze, czy w opinii ministerstwa druk Rb-70 

– to jest ta sprawozdawczość z instytucji – dotyczący 
wynagrodzeń, precyzyjnie odzwierciedla faktyczne 

zostały opisane w ustawie okołobudżetowej, czyli 
z wydatkowaniem kwot równych kwotom naliczonym 
na te cele.

Jeżeli chodzi o tę pewność, to też, jak myślę, od-
powiedziałam. Samorządy od dawna doskonale znają 
te projekty; one się pojawiły we wrześniu.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale dlaczego tylko 
do…)

Już mówię, Panie Senatorze. Cały czas pojawia-
ły się pomysły, o które pytał również pan senator 
Libicki… Skoro chcemy znaczyć, to może trzeba by 
się zastanowić nad tym, dlaczego subwencje, a nie 
dotacje. Prawda? Odpowiadając przy okazji na py-
tanie pana senatora Libickiego, chcę powiedzieć, że 
w dzisiejszych uwarunkowaniach – chodzi o zapisy, 
jakie mamy w ustawie o dochodach jednostek sa-
morządu terytorialnego, ustawie o finansach – na 
pewno trudno byłoby tak po prostu, jednym ruchem 
uznać to za dotacje. Trzeba byłoby spojrzeć na ten 
problem z punktu widzenia założeń systemowych, 
odpowiednio zmodyfikować podejście do tworzenia 
czy też dochodzenia do kwoty docelowej subwencji – 
chodzi o sposób, w jaki to powinno być od początku 
liczone – i pewne działania, że tak powiem, wyjąć 
z subwencji i po prostu wprowadzić system dotacyjny. 
Naturalnie takie analizy mogą być dzisiaj robione, ale 
nie jest możliwy taki prosty ruch, jakim jest nazwanie 
tego dotacją. Dziękuję.

(Senator Jan Rulewski: Przepraszam, ale nie uzy-
skałem odpowiedzi. Być może zbyt długo… Chodzi 
o moje pytanie dotyczące pani stosunku do tej gry 
akcyzą na artykuły alkoholowe, w szczególności ak-
cyzą na piwo w wysokości grosza za…)

Nie odpowiedziałam, przepraszam… Jeżeli cho-
dzi o początek tego roku, to dochody ze sprzedaży 
wyrobów spirytusowych spadły, co jest związane 
z tym, że na skutek zmian, które były wprowadzone 
w ustawie okołobudżetowej na rok 2014, w związku 
z podniesieniem stawek podatku akcyzowego na al-
kohol, dochody w roku 2013, w ostatnim kwartale, 
znacznie wzrosły w porównaniu do lat poprzednich. 
To oznacza, że podmioty, które są podatnikami po-
datku akcyzowego z tego tytułu, robiły zapasy po 
to, aby uniknąć wyższych stawek. Mniej więcej od 
połowy roku zauważalny jest, że tak powiem, ruch do 
góry, jeżeli chodzi o dochody. Trudno mi dzisiaj po-
wiedzieć, jakie poziomy osiągniemy na koniec roku, 
jakie będzie zamknięcie roku. Oczywiście będzie 
to możliwe do zweryfikowania na początku roku. 
Całość wpływów z podatku akcyzowego – mówię tu 
o wszystkich wyrobach akcyzowych – jest na pozio-
mie, że tak powiem, zgodnym z upływem czasu, jeżeli 
chodzi o realizację budżetu. Mówię tu o wszystkich 
wyrobach akcyzowych.
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powiedzieć, nie był tak rozbudowany. Został tak 
rozbudowany wskutek zmian przeprowadzonych 
w Sejmie. Wynikało to z tego, że w przedłożeniu 
rządowym ten przepis był po prostu sformułowany 
mniej więcej w taki sposób, że do rozliczeń tych obo-
wiązków za te właśnie lata stosowało się przepisy do-
tychczasowe, czyli było odniesienie do zasad, które 
były stosowane, zanim przepisy zostały zmienione, 
do rozliczenia stosownych obowiązków w zakresie 
ponoszenia tych składek. W Sejmie w trakcie prac 
w Biurze Legislacyjnym sformułowano wniosek, 
aby nie odwoływać się do przepisów, które wcześniej 
obowiązywały i które teraz już nie obowiązują, tak 
aby nie zmuszać podmiotów do tego, żeby szukały 
tych przepisów, i że cała ta procedura powinna być 
po prostu rozpisana. Dlatego też te, być może długie, 
uregulowania, które określają sposób rozliczenia 
składek, są po prostu powieleniem zasad, które wy-
nikały z tych przepisów, jeżeli chodzi o rozliczenie 
składek.

Co do pytań pana senatora Jackowskiego o to, czy 
odzwierciedla poziom wynagrodzeń…

(Senator Jan Maria Jackowski: Faktycznych.)
Faktycznych.
Na potrzeby obecnych wyliczeń i sprawozdaw-

czości ministerstwa finansów te dokumenty są wy-
starczające, ale muszę zastrzec, że jesteśmy w trakcie 
przeglądu całej sprawozdawczości, która jest groma-
dzona w ministerstwie finansów, również pod kątem 
weryfikacji… Nie chodzi tylko o ten dokument, bo 
jest to jeden z wielu dokumentów, które zostaną objęte 
tym przeglądem pod względem potrzeby gromadze-
nia informacji różnych… również pod względem tego, 
czy precyzyjnie określone jest to, co powinno być 
w tych dokumentach zawarte.

Jeżeli chodzi o dysponowanie przez ministra zdro-
wia środkami z Funduszu Pracy, to jest to rozwiązanie 
stosowane od paru lat. Mam nadzieję, że długo już tak 
nie będzie, ale ostatnie lata związane z trudną sytu-
acją finansów publicznych, procedurą nadmiernego 
deficytu, a także z wcześniejszą regułą, która była 
tymczasową regułą finansową dyscyplinującą finanse 
publiczne… Ona teraz już nie obowiązuje, mamy do 
czynienia z tą stabilizującą regułą wydatkową, o któ-
rej parę minut temu mówiłam. W każdym razie nie 
było możliwości wykreowania w budżecie państwa… 
Plan finansowy Funduszu Pracy jest załączony do pro-
jektu budżetu, ale nie jest to finansowane z budżetu 
państwa, jest to jednostka sektora finansów publicz-
nych, a środki pochodzą ze składek przedsiębiorców. 
Nie było możliwości finansowania tych wydatków 
z budżetu państwa, a w ciągu ostatnich kilku lat, kie-
dy część środków z funduszu pracy była przeznaczana 
na finansowanie staży i rezydentur… Olbrzymia licz-
ba absolwentów akademii medycznych, kilka tysięcy 
rocznie, mogła kontynuować rezydentury.

dane, które powinien zawierać? Chodzi mi o poziom 
wynagrodzeń w instytucjach centralnych.

I drugie pytanie. Otóż jak rozumiem, w tej tak 
zwanej ustawie okołobudżetowej na przykład tworzy 
się taką konstrukcję, że minister zdrowia będzie miał 
wpływ na fundusz dotyczący zwalczania bezrobo-
cia, ponieważ z tego funduszu mają być finansowane 
programy dla pielęgniarek, szkolenia podyplomowe 
itd. Po co taka zawiła konstrukcja, że robi to mini-
ster zdrowia w ramach zupełnie innego budżetu, i to 
w sytuacji, kiedy bezrobocie w Polsce jest na bardzo 
wysokim poziomie? Tak że prosiłbym panią minister 
o wyjaśnienie tej kwestii. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Pani senator Czudowska.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Minister, ja mam jedno krótkie pytanie. Ile 

na tej ustawie zyska rząd, a ile straci państwo, czyli 
obywatele? Albo odwrotnie: ile obywatele zyskają, 
a ile straci albo zyska rząd?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o art. 37, to nie uważam, żeby naru-

szał art. 2 konstytucji czy też miał charakter retro-
aktywny. Nie wprowadza on obowiązku ponoszenia 
składek przez podmioty, ale określa sposób realizo-
wania obowiązku, który miał miejsce, który ciążył 
na tych podmiotach. Pewne zmiany, które nastąpiły, 
po prostu wyeliminowały termin czy też procedurę 
rozliczenia obowiązku, który przez wszystkie te lata, 
2012, 2013 r., był na te podmioty nałożony. Tak więc 
trudno tu mówić o retroaktywności. Obowiązek cią-
żył, a nie było jak z tego obowiązku się wywiązać i się 
rozliczyć. Te zapisy, które są proponowane właśnie 
w tymże art. 37, mają stricte tylko taki charakter. 
One rzeczywiście, tak jak pan senator w pierwszych 
swoich pytaniach kierowanych do pana przewodni-
czącego Kleiny wskazywał na to, mają wiele ustępów, 
są dość rozbudowane i przez to ingerują w ten art. 25.

Tutaj chciałabym też zwrócić uwagę na fakt, 
że on w pierwszej swojej odsłonie, jeśli mogę tak 

(senator J.M. Jackowski)
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(podsekretarz stanu H. Majszczyk) (Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję 
bardzo, Pani Minister…)

(Głos z sali: Ale jeszcze…)
Mówiłam o art. 37, Panie Senatorze. Mogę powtó-

rzyć: według mnie art. 37 ani nie narusza art. 2, ani 
nie powoduje żadnej retroaktywności. Wspominałam 
o tym. Mogę powtórzyć moją wypowiedź.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Minister. Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pani minister? Nie.
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Hanna Majszczyk: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Mieczysława Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Z całą mocą chcę podkreślić, że nawet podejrze-

nie, iż ktokolwiek, także w samorządach powiato-
wych, miałby zamiar i chęć „żyć” z przeznaczenia 
na inny cel niż na rzecz osób niepełnosprawnych 
subwencji przeznaczonej na szkolnictwo specjalne, 
budzi niechęć i zdecydowany sprzeciw. To jest poza 
dyskusją. I nic tylko przyklasnąć temu, że z tym, 
brzydko może nazwę, procederem, który znam ze 
swej senackiej praktyki, należy wcześniej czy później 
skończyć. Problem jednak w tym, że robimy to w bar-
dzo trudnym dla samorządów momencie. Sadzę, że 
takie, mimo wszystko dla samorządów, zaskoczenie, 
wiem to z praktyki, powoduje ogromne komplikacje 
w budżetach wielu samorządów. Uważam, że skoro 
nie ma to skutków budżetowych, należałoby to zrobić 
poprzez zmianę ustawy macierzystej w normalnym 
trybie i w normalnym momencie, a nie po zatwier-
dzeniu budżetów przez powiaty. Uspokaja mnie to, 
co pani minister mówiła, że zostało to zatwierdzo-
ne na posiedzeniu komisji wspólnej i że samorządy 
były o tym uprzedzone. Ale chcę poinformować, że 
w praktyce wiele samorządów tego w swoich budże-
tach nie uwzględniło. Był to wtedy projekt i wcale 
nie było przesądzone, że on wejdzie w życie. Dlatego 
patrzę na to z pewnymi obawami. Wrócimy bowiem 
do siebie, do swoich okręgów wyborczych i, jak przy-
puszczam, spotkamy się z ogromną krytyką, że robi-
my coś takiego z zaskoczenia.

Chciałbym też odnieść się do wniosków mniejszo-
ści, które dotyczą finansowania Państwowej Inspekcji 
Pracy, jeśli chodzi o sfinansowanie dodatkowych eta-
tów. Niewątpliwie trzeba ten problem dostrzec i przy-
najmniej wyjść naprzeciw oczekiwaniom Państwowej 
Inspekcji Pracy. Oczywiście trzeba to zrobić, ale trze-

Oczywiście te środki czy też ten kierunek wy-
datków Funduszu Pracy wkomponowuje się w ogól-
ny kierunek, jaki został przewidziany dla Funduszu 
Pracy, ponieważ tak naprawdę dzięki tym środkom 
osoby te mogły podjąć pracę w kierunku związanym 
z… Mogły przygotowywać się do pracy zawodowej 
i uzyskać specjalizację. Bezrobocie, które spada, 
ale naturalnie w poprzednich latach było dużo wyż-
sze… W roku 2015 w planie finansowym Funduszu 
Pracy przewidziano wydatki na aktywne formy walki 
z bezrobociem w wysokości… Te środki są o prawie 
600 milionów wyższe niż w roku 2014. Dodatkowo 
też trzeba pamiętać o tym, że w roku 2014 weszła 
w życie nowa ustawa o promocji zatrudnienia, co 
również sprzyja lepszemu wykorzystywaniu środków 
Funduszu Pracy na walkę z bezrobociem.

Ostatnie pytanie pani senator dotyczyło tego, ile 
budżet zyskuje… Budżet nic nie zyskuje na tych środ-
kach, ponieważ wszystko to są środki, które pochodzą 
z różnych danin obywateli. Nie można mówić o tym 
w kategoriach zasilania budżetu czy też ponosze-
nia strat przez obywateli. Obywatele są obciążani 
w związku z istniejącymi systemami składkowymi 
czy podatkowymi i jest to kwestia redystrybucji tych 
środków na poziomie budżetu państwa. Ze względu 
na priorytety i kierunki, jakie zostały przyjęte w za-
kresie tych priorytetów… One są kierowane w jednym 
lub w drugim kierunku, dlatego po to, żeby realizo-
wać wybrane priorytety, trzeba było podjąć decyzje, 
które związane są między innymi z różnymi działa-
niami zaproponowanymi w ustawie okołobudżeto-
wej. Przecież również w interesie obywateli, nie tylko 
w interesie budżetu państwa – budżet państwa jest 
budżetem obywateli – jest to, aby wyjść z procedury 
nadmiernego deficytu. Zdecydowana większość dzia-
łań zaproponowanych w ustawie okołobudżetowej 
to są działania, które sprzyjają takim rozwiązaniom. 
Jeśli chodzi o zmniejszenie wydatków z budżetu pań-
stwa, to oczywiście poszczególne działania mają róż-
ny charakter: i w jedną, i w drugą stronę… W części 
w ogóle wpływają tylko na elastyczność wydatków, 
chociażby w samorządach terytorialnych, tam gdzie 
mówimy o pewnym zamrożeniu bazy, od której li-
czony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
Gdy porównamy wszystkie działania, które powodują 
zwiększenie lub zmniejszenie wydatków, to okaże 
się, że bilans wynosi około stu kilkudziesięciu milio-
nów. To jest przedstawione w ocenie skutków regu-
lacji. Ale, jak mówię, taki jest bilans po zsumowaniu 
wszystkich plusów i po odjęciu kwot wynikających 
z działań, które powodują pewne oszczędności czy 
też zmniejszają wydatki. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Stanisław Karczewski)
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(senator M. Augustyn) nowczo wzrosła liczba zadań Państwowej Inspekcji 
Pracy, myślę, że nawet przyjaznych budżetowi. Przede 
wszystkim jest to kontrola obowiązku odprowadza-
nia przez pracodawców środków do Narodowego 
Funduszu Zdrowia. To zagadnienie, powiem państwu 
szczerze, nie należy do kompetencji innych, zagra-
nicznych, europejskich służb kontroli. Druga spra-
wa to kontrola czasu pracy kierowców – zagadnienie 
ważne, bo wywołujące skutki w postaci wypadków, 
ale również strat z tytułu kompensat.

Trzecie zagadnienie, jakie zostało ujęte w legisla-
cji, to kontrola ewidencji pracowników wykonujących 
szczególny rodzaj pracy i w szczególnych warunkach. 
A jaki to ma związek z przyjaznymi działaniami na 
rzecz budżetu? Między innymi właśnie z tej kontroli 
wynikają wpływy budżetu do Funduszu Emerytur 
Pomostowych, a to też jest zagadnienie, które nie 
dotyczy inspekcji innych krajów, ponieważ nie ma 
tam takiej instytucji, nie ma Funduszu Emerytur 
Pomostowych.

Kolejne zadanie dotyczy tego, co wszyscy panie 
i panowie senatorowie zauważyliście, rozbuchania 
agencji zatrudnienia i łamania przepisów prawa pracy 
w tym zakresie.

Spodziewane są też inne legislacje, dotyczące 
materiałów wybuchowych i nowych technologii, na-
notechnologii.

Dlatego również tym razem, kolejny raz proszę pa-
nią minister, rząd, państwa, żeby pochylili się nad tą 
nieznaczną poprawką, zwiększającą bodajże o 1 mi-
lion zł fundusz wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji 
Pracy. Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Janusza Sepioła.

Senator Janusz Sepioł:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Mamy kłopotliwą sytuację. Dzisiaj podjęliśmy 

uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem 
Samorządu Terytorialnego, uchwałę, w której jest 
mowa o tym, że Senat czuje się patronem samorządu, 
jako że w tej właśnie Izbie ta idea się narodziła. No 
i teraz mamy do czynienia z przepisem art. 32 usta-
wy, który stawia nas w niezręcznej sytuacji, bo tu 
chodzi o środki dla niepełnosprawnych dzieci, a my 
podnosimy tutaj pewne wątpliwości natury prawnej, 
konstytucyjnej, czyli występujemy w roli, no, można 
powiedzieć, nieczułych potworów i w imię jakichś 
abstrakcyjnych prawniczych zasad jesteśmy prze-
ciwko interesom dzieci niepełnosprawnych. To jest 

ba też wziąć pod uwagę realia i możliwości budżeto-
we. Dlatego, po uzgodnieniach, w sposób absolutnie 
odpowiedzialny chcę zaproponować poprawkę do 
art. 14 ust. 3 pktu 6 lit. d. Proponuję zwiększenie 
tych 2 milionów zł o kolejny milion, czyli do 3 mi-
lionów zł. Wydaje się, że tyle jest możliwe. I mam 
nadzieję, że ministerstwo przychylnie popatrzy na tę 
poprawkę, zresztą z nim konsultowaną. W części bę-
dzie to też wyjście naprzeciw wnioskowi mniejszości. 
Dziękuję bardzo. Poprawkę już złożyłem.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Tak, jest już złożona.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego.
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W pytaniach dałem wyraz swojego żalu o to, że 

ministerstwo bardzo intensywnie pracuje nad dzia-
łaniami restrykcyjnymi, zwłaszcza pozbawiającymi 
pracowników pewnej satysfakcji w zakresie wynagro-
dzeń, funduszu socjalnego, choć trzeba przyznać, że 
w tej ustawie okołobudżetowej są też elementy regu-
lujące. Tak że wyrażam żal z tego tytułu, że w tej asy-
metrii brakuje inicjatyw, które zwiększałyby budżet, 
żeby nie wspomnieć o potrzebie jednak obserwowania 
dochodów czy ewentualnie działań wynikających 
z nadmiernego spożycia między innymi produktów 
alkoholowych, w przypadku których rząd jest usta-
wowo zobowiązany do tego, żeby raczej ograniczać 
niż pobudzać do ich nabywania.

Chciałbym z całą stanowczością poprzeć popraw-
kę, o której mówił pan senator Augustyn, dotyczącą 
możliwości zwiększenia liczby etatów w Państwowej 
Inspekcji Pracy. To nie są nowe słowa w moich ustach, 
słyszeliśmy to również od innych senatorów, gdyż – 
jak wiadomo – upływa już szósty rok od momentu, 
gdy Państwowa Inspekcja Pracy nie uzyskała właści-
wego przyrostu etatowego, mimo że na rzecz tego, 
o czym mówiła pani minister, potrzeby równoważe-
nia budżetu, zrezygnowała między innymi w 2012 r. 
z uchwalonej przez Sejm poprawki, wszak z obietnicą 
podjęcia jej w następnych latach. Dzisiaj, przyłączając 
się do tego wniosku senatora Augustyna, właśnie to 
czynię.

Jestem członkiem Rady Ochrony Pracy, obserwuję 
to też od strony Senatu i chociażby z tej mojej wiedzy 
oraz ze stanowiska Rady Ochrony Pracy wynika, że 
w tym sześcioletnim okresie posuchy etatowej sta-
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(senator J. Sepioł) Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Henryka Ciocha.

Senator Henryk Cioch:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje wystąpienie dzielę na części. W pierwszej 

części starałem się przybliżyć tę poprawkę pierwszą 
w szerszym zakresie, a teraz skoncentruję się na ostat-
niej poprawce, dotyczącej art. 37 ustawy okołobudże-
towej, który to przepis pozostaje w ścisłym związku 
z art. 25 ustawy o spółdzielczych kasach oszczęd-
nościowo-kredytowych. A ta ustawa, jak i jej nowe-
lizacja, znajduje się w Trybunale Konstytucyjnym, 
czeka na rozstrzygnięcie. Wszystkie wnioski zostały 
połączone. W przypadku gdyby wnioskodawcy, kiedy 
ta ustawa wejdzie w życie, a wejdzie w życie 1 stycz-
nia, złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, 
to taki wniosek, jak mi się wydaje, byłby dołączony 
do tych trzech wniosków, które lada moment będą 
rozpoznawane w Trybunale Konstytucyjnym.

Jeżeli chodzi o pośpiech, to ja bym nie powie-
dział… To nie jest miejsce, ażeby określać, gdzie 
i przy jakich czynnościach wskazany jest pośpiech, 
ale na pewno pośpiech nie jest wskazany przy opra-
cowywaniu ustawy, która zmienia w sposób bardzo 
istotny wiele, wiele ustaw. Tak więc skoncentrowa-
łem się na pierwszej, proszę państwa, i na ostatniej… 
Żeby przygotować się do wystąpienia, trzeba mieć 
czas, trzeba zapoznać się z materiałami, tymczasem 
ja jako członek komisji finansów i budżetu w ogóle 
nie miałem czasu. Miałem trzy godziny wczoraj plus 
pracowałem w nocy i dzisiaj podczas przebywania 
w Senacie… Jak na tak ważną ustawę, to jest napraw-
dę za mało. To jest, delikatnie mówiąc, niepoważ-
ne. Oczywiście wszyscy otrzymaliśmy na maila… 
Otrzymałem również wiele pism od różnych orga-
nizacji, nie tylko związanych z izbami lekarskimi, 
położnych i pielęgniarek. 

Jeżeli chodzi o ten art. 37, to ja podam dokładne 
wyliczenie, bo pani minister powiedziała, że on nie 
działa wstecz. A ja uważam, że działa wstecz i zaraz 
powiem dlaczego. Według wyliczenia wynikające-
go z ustawy za lata 2012 i 2013 Komisja Nadzoru 
Finansowego miała otrzymać tytułem składek do-
kładnie kwotę 4 milionów 700 tysięcy zł. Za rok 2012 
ta składka wynosiła 665 tysięcy zł, a za rok 2013 
– 4 miliony 32 tysiące zł. SKOK, czyli kasy, zapłaci-
ły tytułem zaliczek kwotę 3 miliony 634 tysiące zł, 
a więc mają dopłacić Komisji Nadzoru Finansowego 
kwotę w wysokości 1 milion 63 tysiące zł i dodatkowo 
10% na rzecz Kasy Krajowej. W procesie legisla-
cyjnym zwracałem uwagę na to, że będą problemy. 

bardzo niezręczna sytuacja i chciałbym, żebyśmy 
nie byli poddawani takiemu szantażowi moralnemu.

Chciałbym się skupić na formalnej stronie tego 
przepisu. Jeśli ktoś wykorzystuje subwencję oświa-
tową niezgodnie z przeznaczeniem, na szkodę dzieci 
niepełnosprawnych, to mamy tutaj ewidentne naru-
szenie art. 69 i 71 konstytucji i to wymaga podej-
mowania działań nadzorczych przez wojewodów 
i innych.

Chciałbym przypomnieć, że ustawa, nad którą 
dzisiaj procedujemy, nazywa się: ustawa o zmianie 
niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy bu-
dżetowej. Tymczasem w omawianym przepisie nie ma 
żadnej zmiany żadnej ustawy, czyli zawartość tego 
zapisu nie ma żadnego związku z tytułem ustawy.

Wydaje się, że przepis ten jest reakcją rządu na 
informacje przekazywane bezpośrednio przez zain-
teresowanych o wydarzeniach, które miały miejsce 
wiosną bieżącego roku. I na skutek tych wydarzeń 
i informacji proponuje się wprowadzenie rozwią-
zania ustawowego mającego zastąpić jedynie przez 
rok samorządy w ich podstawowej funkcji, jaką jest 
gospodarowanie środkami subwencji ogólnej. Czyli 
proponuje się epizodyczną regułę odnoszącą się do 
wydatkowania subwencji. Ta reguła nie jest przepisem 
prawa, ale odwołuje się, no, zupełnie, że tak powiem, 
blankietowo, do przepisów rozporządzenia, a takie 
rozwiązanie narusza stabilność i pewność sytuacji 
jednostek samorządu terytorialnego mające przecież 
fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania samo-
rządu. To może być niesłychanie niebezpieczny prece-
dens, jeśli nagle uregulujemy sposób gospodarowania 
subwencjami. Przecież źródła dochodów, jak stanowi 
art. 167 konstytucji, są określone w ustawie. O tym 
musi decydować sama wspólnota samorządowa, 
możliwa jest tylko konstytucyjna instytucja nadzoru. 
Można powiedzieć, że to rozwiązanie jest niezgodne 
z zasadą samodzielności samorządu terytorialnego 
wywodzoną z owego art. 167 ust. 1 konstytucji.

Jestem przekonany, że jeśli wprowadzimy to roz-
wiązanie, to zostanie ono przez korporacje samo-
rządowe skierowane do Trybunału Konstytucyjnego 
i zakwestionowane przez trybunał. To prawda, że 
samorządy na posiedzeniu komisji wspólnej to roz-
wiązanie zaaprobowały, no ale potem się z tego wy-
cofały, uznając, że pierwotnie zgodziły się zbyt po-
chopnie. Może ja nie będę wnikał bardzo głęboko we 
wszystkie aspekty konstytucyjne. Jest w tej sprawie 
opinia przygotowana przez ekspertów. Chciałbym 
tylko podsumować to takim stwierdzeniem, że mamy 
tu do czynienia z wadliwym przepisem, wadliwym 
konstytucyjnie rozwiązaniem epizodycznym, które 
nie służy rzetelnej i sprawnej ochronie praw konsty-
tucyjnych. Dziękuję bardzo.
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(senator H. Cioch) Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Jak czytamy w opinii, celem ustawy jest zamro-

żenie wynagrodzeń osób zatrudnionych w państwo-
wych jednostkach sektora finansów publicznych, osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 
osób zatrudnionych w podmiotach objętych tak zwaną 
ustawą kominową oraz zamrożenie odpisu na zakła-
dowy fundusz świadczeń socjalnych. Mamy ustawę, 
która trafiła do Wysokiej Izby właściwie w trybie 
przyśpieszonym, wspominał o tym pan senator Cioch, 
wspominali również inni moi przedmówcy. Podnosili 
oni kwestię tego, że jest to potężna ustawa, która 
ingeruje w cały szereg regulacji, jakie mamy, i na 
którą w zasadzie nie było czasu. Nie wiem dlaczego, 
tak się stało, dlaczego rząd nie przysłał wcześniej do 
parlamentu tego projektu ustawy, tak abyśmy mogli 
spokojniej zapoznać się z tą ustawą, co do której, 
jak wskazywano również w toku debaty, były wąt-
pliwości.

Wysoka Izbo, ja nie przypadkiem pytałem panią 
minister o druk Rb-70. Dlaczego? Otóż chcę poinfor-
mować panią minister i rząd, że wraz z grupą senato-
rów złożyliśmy trzydzieści cztery oświadczenia albo 
trzydzieści sześć oświadczeń, czyli nasze interpelacje, 
do centralnych instytucji rządowych i państwowych 
z krótkim pytaniem, w ramach którego zawarta była 
prośba o odpowiedź na następujące…

(Rozmowy na sali)
Czy ja mógłbym prosić o…
(Rozmowy na sali)
…krótką odpowiedź na następujące pytania. Jaka 

była liczba etatów kalkulacyjnych na dzień 31 grud-
nia 2007 r., a jaka na dzień 31 grudnia 2013 r.? Jakie 
było średnie wynagrodzenie w danej instytucji? Jakie 
było średnie wynagrodzenie kadry kierowniczej na 
31 grudnia 2007 r. i na 31 grudnia 2013 r.? Jak wia-
domo, w tym okresie obowiązywało zamrożenie płac. 
Dostałem odpowiedzi z bardzo różnych instytucji. 
Niekiedy te odpowiedzi różniły się od tego, co jest 
zawarte w sprawozdaniu Najwyższej Izby Kontroli 
z wykonania budżetu. Dlatego nie mając pełnego 
zaufania do danych, które zostały podane w odpo-
wiedziach na te oświadczenia, skierowałem ponowne 
oświadczenia – czekam na odpowiedzi – w sprawie 
wskazania przyczyn różnic, które pojawiły się w tych 
odpowiedziach. I chciałby przedstawić Wysokiej Izbie 
odpowiedzi kilku instytucji. A więc w Kancelarii 
Prezydenta średnie miesięczne wynagrodzenie 
w przypadku kadry kierowniczej – dane, które będę 
przedstawiał, dotyczą kadry kierowniczej – wynosiło 
w roku 2007 12 tysięcy 454 zł 25 gr, a w roku 2013 
– 12 tysięcy 763 zł 80 gr. W Kancelarii Sejmu śred-
nie miesięczne wynagrodzenie w przypadku kadry 
kierowniczej wynosiło w 2007 r. 11 tysięcy 397 zł 

Dlaczego? Ponieważ Komisja Nadzoru Finansowego 
jest organem kontrolno-nadzorczym, a Kasa Krajowa 
jest organem kontrolnym. Czyli krótko mówiąc, zwra-
całem uwagę na to, że w ramach opłaty będzie opła-
cana nie tylko Komisja Nadzoru Finansowego, ale 
też Kasa Krajowa, bo Kasa Krajowa 10% otrzymuje 
ze składek, a Komisja Nadzoru Finansowego – 90%. 
Ale powstaje też problem. Obecnie toczy się postę-
powanie KNF przeciwko Kasie Krajowej dotyczące 
ewentualnego objęcia jej… Już toczy się postępo-
wanie w przedmiocie ewentualnego wprowadzenia 
postępowania naprawczego, czyli zarządu komisa-
rycznego. Powstaje więc pytanie, co by było czy co 
będzie, gdy takowy zarząd zostanie wprowadzony. 
Czy Kasa Krajowa otrzyma składkę, czy nie otrzy-
ma? O tym oczywiście w art. 37 tej ustawy nie ma 
mowy. Co będzie, jak Kasa Krajowa upadnie?; taka 
możliwość jest w tej ustawie. Tego typu skutki też 
nie są uregulowane.

I sprawa najbardziej istotna z punktu widze-
nia budżetu. Otóż należy wskazać, że ta regulacja, 
która zawarta jest w art. 37, dotyczy dochodów 
budżetowych za lata 2012 i 2013, a zgodnie z my-
ślą ustawodawcy ma być uregulowana w ustawie 
dotyczącej budżetu za rok 2015. Ewidentnie mowa 
w niej jest o dochodach budżetowych za lata 2012 
i 2013 i pokryciu kosztów działania KNF w latach 
2012 i 2013. Rozliczenie zaległych składek powinno 
nastąpić odpowiednio w 2013 r. i w 2014 r. Z tego 
powodu należy uznać, że propozycja uregulowa-
nia omawianej kwestii w ustawie, która jest ściśle 
związana z ustawą budżetową na rok 2015, jest nie-
zgodna z §93 ust. 2 rozporządzenia prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 
zasad techniki prawodawczej, który stanowi, że 
w ustawie zmieniającej nie zamieszcza się prze-
pisów regulujących sprawy nieobjęte zakresem 
unormowania ustawy zmienianej, a za taką nale-
ży w tym przypadku uznać procedowaną obecnie 
ustawę budżetową na rok 2015.

Oczywiście bardzo dokładnie zapoznałem się 
z opinią do tejże ustawy naszego Biura Legislacyjnego. 
W całości popieram tę opinię, odsyłam do niej, warto 
się z nią zapoznać. Na temat tejże ustawy, procedo-
wania, jej treści wypowiadają się niezależni eksperci, 
więc ja nie będę powtarzał ich słów. Opinia jest do 
wglądu, odsyłam, mówiąc, że warto ją przeczytać. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jackowskiego.
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(senator J.M. Jackowski) stie wynagradzania. Bo mamy do czynienia z takim 
paradoksem, że prezydent kraju zarabia mniej niż 
dyrektor w Agencji Rynku Rolnego itd., itd. Nie chcę 
już mnożyć przykładów.

Wysoka Izbo, nie bez kozery przedstawiłem wspo-
mniane dane. To wszystko jest dostępne na stronach 
senackich w odpowiedziach na oświadczenia, które 
składaliśmy. Były bardzo dokładne wyliczenia, dane 
pochodzą właśnie z odpowiedzi wspomnianych insty-
tucji. Nie wszystko przytoczyłem, jeszcze nie wszyst-
kie dane mam. Jest to materiał bardzo interesujący, 
który wart byłby głębszej refleksji, zastanowienia 
i podjęcia jakichś decyzji. Jednak w związku z tym, 
że ustawa była procedowana w tak gwałtownym try-
bie, że nie można było się wszystkiemu przyjrzeć, bo 
nie było na to czasu, w związku z tym, że nie można 
było dokonać głębszej analizy, głębszej refleksji, po 
głębokim namyśle składam wniosek o odrzucenie 
ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli pan senator Mieczysław Augustyn, 
pan senator Kazimierz Kleina i pan senator Jan Maria 
Jackowski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Tak.
Bardzo proszę, zapraszam panią minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałabym się odnieść tylko do ostatniej wypo-

wiedzi, ponieważ do tematów poruszanych poprzed-
nio przez panów senatorów odnosiłam się, odpowia-
dając na pytania.

Jeśli chodzi o informacje przedstawione przez 
pana senatora Jackowskiego na temat wzrostu na 
przestrzeni lat wynagrodzeń w różnych instytucjach 
– to było cytowane przez pana senatora – to wszystko 
to jest jak najbardziej możliwe i wcale nie jest sprzecz-
ne z tym, że fundusz wynagrodzeń jest zamrożony. 
Nie ma tu nawet sprzeczności co do tego… Mogły 
być inne informacje od zapytanych jednostek, a inne 
w protokole NIK, o którym pan senator wspominał.

Wszystko zależy tu od pytania, jakie zostało po-
stawione określonym jednostkom w odniesieniu do 
zasobów kadrowych czy też wysokości wynagrodzeń. 
Jeżeli chodzi o dokument Rb, o który pan senator pytał, 
to oczywiście, tak jak zaznaczyłam w swojej odpowie-

95 gr, a w roku 2013 – 13 tysięcy 447 zł 81 gr. A więc 
nastąpił wzrost o 15%, mniej więcej, na oko, pro-
szę mnie później nie łapać za słówka. W Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów w roku 2007 była to kwota 
11 tysięcy 32 zł 73 gr, a w roku 2013 – 13 tysięcy 
595 zł 77 gr. Tak więc również nastąpił wzrost. A po-
dobno było zamrożenie płac. W Najwyższej Izbie 
Kontroli w roku 2007 było to 16 tysięcy 984 zł brut-
to miesięcznie, a w roku 2013 – 18 tysięcy 984 zł. 
W Rządowym Centrum Legislacyjnym było to 20 ty-
sięcy 951 zł, a w roku 2013 – 17 tysięcy 991 zł. Tak 
więc w przypadku RCL kwota uległa zmniejszeniu. 
W Urzędzie Komunikacji Elektronicznej było 6 tysię-
cy 880 zł, obecnie jest 9 tysięcy 701 zł. W Krajowej 
Radzie Sądownictwa było 8 tysięcy 518 zł, jest 9 ty-
sięcy 955 zł i 83 gr. W Prokuraturze Generalnej było 
10 tysięcy 208 zł i 58 gr, w 2013 r. było 13 tysię-
cy 586 zł i 38 gr. W Komisji Nadzoru Finansowego 
było 14 tysięcy 246 zł i 77 gr., w 2013 r. – 23 tysiące 
560 zł i 81 gr. Urząd Transportu Kolejowego: 7 tysięcy 
807 zł, w 2013 r. – 10 tysięcy 854 zł. Wyższy Urząd 
Górniczy: 10 tysięcy 10 zł w 2007 r., 11 tysięcy 461 zł 
w 2013 r. Agencja Rynku Rolnego: 20 tysięcy 549 zł 
w 2007 r., 25 tysięcy 1 zł w 2013 r.

Podaję te dane, ponieważ one wiele mówią. One 
wiele mówią również, jeżeli je porównamy do upo-
sażenia ministra konstytucyjnego, do uposażenia 
sekretarza stanu czy podsekretarza stanu. Nie wspo-
minam nawet o uposażeniu posłów i senatorów. To 
pokazuje, że niestety nie ma jakiejś harmonijnej i nor-
malnej wyceny pracy czy regulacji w instytucjach 
państwowych. Nie wiem, dlaczego kadra kierowni-
cza w Agencji Rynku Rolnego zarabia półtora razy 
więcej niż minister konstytucyjny. Mówię o kadrze 
kierowniczej, nie mówię o szefie. Takich pytań można 
by zadawać bardzo wiele. Dlatego wydaje mi się, że 
Ministerstwo Finansów albo powinno… Ja nie jestem 
przeciwko temu, żeby ktoś zarabiał pieniądze. Ale 
jako senator co i rusz słyszę od szeregowych pracow-
ników wspomnianych instytucji, że ich pensje nie 
zmieniają się od sześciu lat. Tymczasem pensje kadry 
kierowniczej – a mówi się o zamrożeniu – w dziwny 
sposób rosną. Chociaż mogłoby się wydawać, że skoro 
jest zamrożenie, to obejmuje ono wszystkich. Być 
może – obecnie to badam – przedstawiona sytuacja 
wynika z manewrowania różnego rodzaju dodatkami 
czy jakimiś nagrodami albo innych tego typu działań, 
które powodują, że formalnie sama podstawa nie ule-
ga może zmianie, ale z druku Rb-70 wynika de facto, 
że wzrost jest bardzo wyraźnie widoczny. Tak więc 
mam nadzieję, że rząd zaproponuje jakieś całościowe 
rozwiązanie – nie chciałbym, żeby to senatorowie się 
tym zajmowali, ponieważ państwo macie wszelkie 
potrzebne informacje – aby zracjonalizować kwe-
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Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

(podsekretarz stanu H. Majszczyk) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
– i rozpatrzenie go jako punktu ostatniego. Uchwała 
w tej sprawie zawarta jest w druku nr 784.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

Wobec braku sprzeciwu stwierdzam, że Senat 
przedstawioną propozycję przyjął.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 764, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 764 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej, senatora Jana Michalskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Michalski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ustawa, którą w tej chwili rozpatrujemy, mo-

dyfikuje art. 20 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej. Celem tej nowelizacji jest ułatwienie 
prowadzenia działalności gospodarczej związanej 
z wprowadzaniem towarów do obrotu na terytorium 
RP poprzez złagodzenie obowiązków w zakresie 
oznaczania towarów.

Jak już mówiłem, ustawa modyfikuje art. 20, na 
podstawie którego przedsiębiorca wprowadzający 
towar do obrotu na terenie naszego kraju jest obo-
wiązany do zamieszczenia na towarze, jego opakowa-
niu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny 
zwyczajowo przyjęty sposób pisemnych informacji 
w języku polskim określających firmę przedsiębiorcy 
i jego adres oraz umożliwiających identyfikację towa-
ru. Przepis aktualnie nie dotyczy środków spożyw-
czych, wyrobów medycznych oraz innych towarów, 
dla których prawo wspólnotowe określa szczegółowe 
oznakowanie w zakresie identyfikacji  towaru. Nie 
dotyczy towarów, w stosunku do których odrębne 
przepisy szczegółowo regulują obowiązki w zakresie 
oznakowania. Przedsiębiorca ma zatem prawo wybo-
ru sposobu realizacji obowiązku oznaczania, a więc 
wyboru miejsca zamieszczenia przedmiotowych 
informacji na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, 
instrukcji lub do dostarczenia tych informacji w inny 
zwyczajowo przyjęty sposób, jednakże przepis nie 
dotyczy towarów, w stosunku do których odrębne 
przepisy szczegółowo regulują obowiązki w zakresie 
oznakowania. 

Zgodnie z obowiązującymi jeszcze przepisami 
i interpretacją art. 20 ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej istnieje obowiązek umieszcza-
nia na produktach adresu dystrybutora z siedzibą 
w Polsce. Stosownie do aktualnie obowiązujących 
przepisów przedsiębiorcy kontrolowani w zakresie 

dzi, on nam wystarcza, jeśli chodzi o informacje, które 
chcemy pozyskać do naszych analiz. Proszę jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że ten dokument nie obejmuje 
wszystkich pracowników zatrudnionych w jednost-
kach budżetowych. Nie obejmuje on na przykład osób, 
które są, że tak powiem, na stanie zatrudnienia danej 
jednostki, a przebywają na urlopach macierzyńskich, 
wychowawczych czy bezpłatnych. Trudno mi w tej 
chwili odnieść się do tego, w jakim przekroju ana-
lizowała to wszystko Najwyższa Izba Kontroli, ale 
zwrócę uwagę na fakt, że nie ma limitowania etatów 
w poszczególnych jednostkach. Takie zasady kiedyś 
obowiązywały, ale już od kilku lat nie obowiązują. Nie 
ma ustalania z góry w ramach takiej czy innej ustawy 
limitu zatrudnienia w danej jednostce. Oczywiście 
w ustawie budżetowej jest limit dotyczący funkcjo-
nariuszy Policji. Taka informacja jest rzeczywiście 
przedstawiana w ustawie budżetowej i wynika bez-
pośrednio z przepisów ustawy.

W formularzu, o którym pan senator wspominał, 
podaje się planowane zatrudnienie, średnie zatrud-
nienie oraz zatrudnienie faktyczne na koniec roku, 
czyli zatrudnienie w dniu 31 grudnia. To wszystko 
wynika z rozporządzenia ministra finansów, które 
określa, jakie informacje powinny być przedstawione 
w takim formularzu.

To, że wynagrodzenia w wybranych jednostkach 
mogły rosnąć, może wynikać również z faktu, że 
były tam osoby, które przebywały na zwolnieniach 
lekarskich. Oczywiście takim osobom nie były wów-
czas wypłacane pełne wynagrodzenia, ale zwiększał 
się fundusz nagród, który był rozdysponowywany 
pomiędzy pozostałe osoby, które wykonywały swoje 
obowiązki w pełnym wymiarze czasu pracy.

Takich różnych przesłanek, które mogą wpływać 
na te dane, jest wiele, dlatego myślę, że tutaj wcale 
nie musi być wewnętrznych sprzeczności.

Co do pozostałych kwestii, których dotyczą po-
prawki, wypowiemy się w trakcie posiedzenia komi-
sji, która będzie je opiniowała. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, bardzo proszę Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Wysoki Senacie! Proponuję uzupełnienie porząd-
ku obrad o punkt: wyrażenie zgody na odwołanie 
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 Ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

(senator sprawozdawca J. Michalski) dni od dnia ogłoszenia. Druga poprawka ma charak-
ter porządkujący. Komisja zwraca się do Wysokiej 
Izby o przyjęcie tej ustawy z dwiema poprawkami. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Jan Maria Jackowski: Ja mam pytanie.)
Ale najpierw patrzę w tę stronę. Nie ma tu chęt-

nych.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, a jak wygląda kwestia artykułów 

spożywczych, gdy są one sprowadzane? Myślę tutaj 
o jakichś informacjach na tym produkcie, z jakich 
składników dany produkt się składa, jakichś instruk-
cjach, jakichś receptach itd. Jak to wygląda? Czy one 
mieszczą się w tym określeniu, że to są produkty, 
które są trochę inaczej regulowane? Czy to ich do-
tyczy, czy nie dotyczy? Gdyby pan senator zechciał 
wyjaśnić… To znaczy czy produkty żywnościowe są 
objęte tą nowelizacją ustawy? Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Michalski:
Pragnę odpowiedzieć panu senatorowi, że ten 

przepis nie dotyczy środków spożywczych. Przepisy 
w tym zakresie są regulowane w rozporządzeniu 
WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 28 stycznia 2002 r. Przepis ten nie dotyczy 
także wyrobów medycznych oraz innych towarów, 
dla których prawo wspólnotowe określa szczegółowe 
oznakowanie.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister go-
spodarki.

oznaczenia produktów ponosili odpowiedzialność 
za nieumieszczenie na opakowaniu adresu polskiego 
dystrybutora. Ustawa łagodzi obowiązki wynikające 
z art. 20. Zmiana polega na wprowadzeniu do przepi-
su odesłania do oznaczenia producenta w rozumieniu 
przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 
W ten sposób umożliwione zostanie fakultatywne 
oznaczenie produktów firmy przedsiębiorcy wystę-
pującego jako wytwórca lub wyznaczony przedsta-
wiciel wytwórcy, lub importer, lub inny przedsię-
biorca uczestniczący w obrocie, jeżeli jego działanie 
może wpływać na właściwości produktu związane 
z jego bezpieczeństwem. A zatem przedsiębiorca 
z Europejskiego Obszaru Gospodarczego będzie mógł 
oznakować produkt adresem jego firmy znajdują-
cej się na tym terytorium. Podam przykład, który 
możemy odnaleźć w uzasadnieniu do ustawy. Otóż 
przedsiębiorca unijny, który kieruje partię towarów do 
kilku państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
nie będzie musiał zmieniać opakowania towaru, aby 
zamieścić dane dystrybutora na rynek polski. 

Ponadto ustawa wprowadza wyłączenie obowiąz-
ku oznaczenia informacją umożliwiającą identyfika-
cję towaru w przypadku, gdy przeznaczenie towaru 
w sposób oczywisty będzie wynikało z istoty towaru, 
zapewniającej nabywcy świadomy wybór tego to-
waru. Z uwagi na stale rozwijane i unowocześniane 
różne systemy dystrybucji i oznaczania produktów 
przyjęto, że w szeroko rozumianym obrocie między 
dostawcą a nabywcą nie jest bezwzględnie koniecz-
ne oznaczenie towaru pisemną informacją umożli-
wiającą identyfikację towaru w każdym przypadku. 
Przedmiotowe wyłączenie ograniczone jest tylko do 
tego rodzaju informacji, nie obejmuje oznaczania fir-
mą przedsiębiorcy. Ponadto takie rozwiązanie będzie 
dotyczyło tylko tych towarów, do których nie odnoszą 
się odrębne szczegółowe regulacje w zakresie ozna-
czania, oraz będzie stosowane tylko w przypadku, 
gdy z istoty towaru wynika jego przeznaczenie. Warto 
zaznaczyć, że w przypadku sprzedaży z udziałem 
konsumentów nadal będą obowiązywały regulacje 
dotyczące oznaczenia towarów określone w ustawie 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 
oraz w ustawie – Kodeks cywilny.

Dodatkowo ustawa wprowadza ogólną normę sta-
nowiącą o wyłączeniu spod regulacji art. 20 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej tych produk-
tów, w stosunku do których odrębne przepisy szcze-
gółowo regulują obowiązki w zakresie oznakowania.

Komisja, rozpatrując ustawę, wniosła dwie po-
prawki. Ważniejsza z nich to ta, która zmienia ter-
min wejścia w życie ustawy. Zgodnie z wnioskiem 
komisji następuje zmiana i ustawa wejdzie w życie 
nie 1 stycznia 2015 r., tylko po upływie czternastu 
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

(wicemarszałek S. Karczewski) Przedmiotem omawianej nowelizacji jest istotna 
przebudowa przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom 
niektórych przestępstw. Potrzeba takiej noweliza-
cji wynikła zarówno z praktyki orzeczniczej sądów, 
jak i z informacji rzecznika praw obywatelskich. Ze 
skierowanego do marszałka Senatu stanowiska rzecz-
nika praw obywatelskich wynika, że ustawa o kom-
pensacie nie gwarantuje skutecznej pomocy osobom 
pokrzywdzonym, a często powoduje ich wtórną wik-
tymizację, czyli wtórne pokrzywdzenie. W związku 
z tym rzecznik zaapelował o rozważenie podjęcia 
działań, które spowodowałyby naprawę wspomnia-
nego niewłaściwego stanu prawnego.

Celem omawianej nowelizacji jest poszerzenie za-
kresu podmiotowego ustawy, usunięcie lub zmiana 
przepisów niejasnych lub sprzecznych z wiążącym 
Polskę prawem międzynarodowym oraz dodanie 
unormowań, które podwyższą maksymalną kwotę 
kompensaty, umożliwią domaganie się zaliczki na 
poczet koniecznych wydatków, wydłużą termin do 
składania wniosków o wypłatę kompensaty, wpro-
wadzą prawo występowania o wypłatę kompensaty 
osobie, pod której pieczą pozostaje ofiara przestęp-
stwa, oraz poprzez zmianę właściwości miejscowej 
organu orzekającego i organu pomocniczego, czyli 
prokuratora, uproszczą dochodzenie kompensat oso-
bom poszkodowanym w przestępstwie. To jest cały, 
ogólnie określony, katalog zmian.

Jeśli chodzi o szczegóły, to pozwolę sobie pokrótce 
je przedstawić. Są to zarówno problemy prawne czy 
materialno-prawne, jak i proceduralne, które mają 
bardzo istotne, praktyczne znaczenie w dochodzeniu 
wspomnianych kompensat.

Zacznijmy od tego, że wiele spośród przepisów 
w dotychczasowej, obecnie jeszcze obowiązującej 
ustawie to przepisy wewnętrznie sprzeczne, nie-
zgodne z prawem unijnym i zapewniające dostęp do 
kompensaty w sposób bardzo ograniczony, można 
powiedzieć – symboliczny. W związku z tym wspo-
mniana kompensata była wypłacana w bardzo ogra-
niczonym zakresie. Przeznaczone na nią środki były 
wykorzystywane w 0,2%.

Do najważniejszych słabości ustawy należał – 
i w dalszym ciągu należy, bo przecież ciągle jeszcze 
mamy do czynienia z obowiązującą ustawą – między 
innymi brak możliwości złożenia wniosku o przyzna-
nie kompensaty przez osobę najbliższą w przypadku, 
gdy ofiara w wyniku przestępstwa stała się całkowicie 
niesprawna. Teraz poprawiamy tę sytuację, umoż-
liwiamy właśnie… Kolejny problem to brak moż-
liwości uzyskania zaliczki. Po nowelizacji zaliczka 
już będzie. Zbyt krótki termin na złożenie wniosku 
o kompensatę – były dwa lata, a przedłużamy do 
trzech lat. No i zbyt niskie kwoty – podwyższamy 
kwotę maksymalną z 12 do 25 tysięcy zł. Tak że 

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

Witam na posiedzeniu pana ministra Mariusza 
Haładyja.

Panie Ministrze, czy pan minister pragnie zabrać 
głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Mariusz Haładyj: Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Senatorowie mogą z miejsca zgłaszać trwające nie 

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

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

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

głosu.
Dla porządku informuję, że pan senator Tadeusz 

Kopeć i pan senator Ryszard Knosala 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 jede-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie 
przysługującej ofiarom niektórych przestępstw.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji i zawarty jest w druku nr 704, a sprawozda-
nie komisji – w druku nr 704 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, pana senatora Piotra Zientarskiego, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o projek-
cie ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu połączonych 

komisji, które pracowały nad… Omawianą propozy-
cję czy też inicjatywę przygotowała Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, w wyniku, 
można powiedzieć, współpracy Senatu, a szczególnie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
z rzecznikiem praw obywatelskich.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

(senator sprawozdawca P. Zientarski) pokryciu kosztów utraconych zarobków i innych środ-
ków utrzymania, wskazanych w ustawie.

Moim zdaniem to są najistotniejsze kwestie, któ-
re zawiera ta nowelizacja. Tak jak powiedziałem, 
doprecyzowuje to także kwestie proceduralne do-
tyczące właściwości sądów, a także organów po-
mocniczych związanych z prowadzeniem postępo-
wań, dochodzeniem tych roszczeń, tych kompensat. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważni-
li do ich reprezentowania pana senatora Michała 
Seweryńskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Grzegorz Wojciechowski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Chodzi mi o kwestię…
(Senator Piotr Zientarski: To jest pytanie do mnie 

czy do pana przedstawiciela wnioskodawców?)
Obojętnie… Myślę, że do pana przewodniczącego.
Panie Senatorze, chodzi o kwestię rekompensa-

ty i kwestię ogólnie pojętego odszkodowania. Czy 
odszkodowanie może być w związku z tym zmniej-
szone, czy obie te drogi absolutnie nie powinny mieć 
na siebie wpływu? Ja zrozumiałem, że jedno nie 
wyklucza drugiego, że to nie wyklucza postępo-
wania odszkodowawczego. A może te pieniądze de 
facto zostaną jakby zmniejszone o odszkodowanie 
od sprawcy, czyli ostatecznie mogą trafić do spraw-
cy? Czy jest takie ryzyko? Dziękuję bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, żebyśmy to zrozumieli: mówimy 

o formie odszkodowania, a nie zadośćuczynienia. 
Zadośćuczynienia oczywiście będzie można docho-
dzić osobno. Odszkodowania dwa razy nie można 
uzyskać, to jest jasne. Tu będzie wykazywanie ra-
chunków itd., utraty zarobków. I to jest realna… 
Oczywiście w pełni otwarta jest droga do zadość-
uczynienia bądź też do odszkodowania uzupełniają-
cego, dlatego że może być taka sytuacja, że ta szkoda 

poprawiamy naprawdę bardzo istotne mankamenty 
wspomnianej ustawy.

Ponadto poszerzamy zakres podmiotowy usta-
wy, co oznacza, że więcej osób będzie mogło z niej 
skorzystać. Czynimy to poprzez inne sformułowa-
nie, zapisujemy, że z kompensaty będzie mogła sko-
rzystać osoba, która jest pokrzywdzona nie przez 
przestępstwo, a przez czyn zabroniony. To jest bar-
dzo istotna różnica, bo z przestępstwem mamy do 
czynienia wtedy, kiedy sprawcy można przypisać 
winę. Zatem na przykład w sytuacji przestępcy, który 
działa w warunkach poczytalności zniesionej i będzie 
pokrzywdzoną osobą, do tej pory nie ma możliwości 
wypłacenia kompensaty, ponieważ nie można mu 
przypisać winy, czyli nie zostało popełnione prze-
stępstwo, gdyż nie ma… Tymczasem w przypadku 
czynu zabronionego poszerzamy to i w takiej sytuacji 
nie będzie wyłączenia.

Precyzujemy również definicję ofiary, także okre-
ślenie osoby najbliższej. Jest to przejrzysty krąg pod-
miotowy.

Usuwamy też sytuację, która bardzo ograniczała 
dostęp do kompensaty, chodzi o warunek wystąpienia 
z wnioskiem o kompensatę w postaci pozostawania 
osoby najbliższej na utrzymaniu ofiary. Chodzi o to, 
że są też sytuacje odwrotne, możemy mieć do czynie-
nia z sytuacją, w której zmarł rodzic, który przecież 
nie był na utrzymaniu dziecka. Krótko mówiąc, ofiara 
nie musiała być osobą utrzymującą osobę uprawnioną 
do kompensaty. Dotyczy to właśnie sytuacji śmierci 
dziecka, gdy rodzice nie uzyskują prawa do kom-
pensaty, tak samo jak w przypadku śmierci wstęp-
nych, czyli ich rodziców, gdy na ich utrzymaniu nie 
pozostają już dorosłe dzieci. Teraz w takiej sytuacji 
kompensata będzie przysługiwała, a do tej pory wa-
runek w postaci pozostawania na utrzymaniu ofiary 
ograniczał możliwość uzyskania kompensaty.

Tak jak powiedziałem na wstępie, wprowadzono 
nowość w postaci prawa do złożenia wniosku także 
wtedy, gdy przestępstwo zostało popełnione na tery-
torium jednego z państw Unii na szkodę osoby, która 
ma stałe miejsce zamieszkania w jednym z państw 
Unii. Jest to nowa regulacja.

Powiedziałem już o podwyższeniu tej kwoty, jest 
propozycja, aby to było do 25 tysięcy. Jest tu też pro-
pozycja wprowadzenia pewnej swobody, dania orga-
nowi, sądowi większej elastyczności, pozostawienia 
większej swobody orzekania w kwestii wysokości 
kompensaty. Wtedy gdy są problemy z dokładnym 
wyliczeniem kwoty, sąd nie będzie związany dyrek-
tywą dokładnego wyliczenia kwoty, będzie mógł ją 
obliczyć szacunkowo.

Oczywiście należy pamiętać o tym, że kompensata 
nie ma charakteru zadośćuczynienia, służy jedynie 
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(senator P. Zientarski) Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Nie ma chętnych. Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Michała Seweryńskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Rozważana dzisiaj ustawa określa górną granicę 

kompensaty dla osoby pokrzywdzonej przez prze-
stępstwo na poziomie 25 tysięcy zł. W czasie debaty 
na posiedzeniu komisji sprawa ta była poruszana, ale 
dzisiaj podnoszę ją ponownie w imieniu własnym 
i pana senatora Rulewskiego. Wnoszę konkretną pro-
pozycję poprawki do art. 6 ust. 1 polegającą na tym, 
żeby znieść tę maksymalną granicę odszkodowania 
na poziomie 25 tysięcy zł. Uzasadnienie jest takie, że 
nie będzie to zagrażało wysuwaniem nadmiernych 
roszczeń ze strony poszkodowanych przez przestęp-
stwo, ponieważ sąd będzie opierał się na dowodach, 
które świadczą o rzeczywistych kosztach i stratach 
ponoszonych przez domagającego się kompensaty. 
Nie może być tak, że wysunie się zupełnie nieuzasad-
nione żądania i wtedy…Sąd będzie to oceniał w świe-
tle zebranych dowodów i oceni wysokość kompensaty, 
jaką może zasądzić.

Gdyby ta poprawka nie uzyskała aprobaty, to mamy 
z panem senatorem Rulewskim alternatywną wersję. 
Proponujemy pozostawić kwotę 25 tysięcy zł jako gra-
nicę ogólną, ale proponujemy również, by ustanowić 
jeszcze dodatkową kwotę w przypadku, gdy ofiara 
poniosła śmierć, i określić ją na poziomie 60 tysięcy zł, 
czyli żeby ustanowić dwa limity odszkodowawcze.

Za chwilę przedstawię na piśmie projekt konkretnych 
poprawek, ale najpierw chcę je zreferować. Rzecz pole-
ga na tym, że w razie wypadku przy pracy, w którym 
poszkodowany ponosi śmierć, odszkodowanie wynosi 
61 tysięcy zł, więc… Uważamy, że w tym przypadku 
również powinna być jakaś równoległość, jakieś podo-
bieństwo, dlatego zgłaszamy alternatywną poprawkę: 
kompensata nie może przekroczyć kwoty 25 tysięcy zł, 
a jeżeli ofiara poniosła śmierć – kwoty 60 tysięcy zł. 
Taką poprawkę składam panu marszałkowi.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana. 
Dla porządku informuję, że pan senator Rafał 

Muchacki oraz pan senator Tadeusz Kopeć złożyli 
swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

będzie znacznie wyższa, będzie przewyższała górną 
wartość tej możliwej kompensaty. Wtedy oczywiście 
droga jest otwarta.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Wojciechowski chce jeszcze dopytać. 

Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 

czyli dobrze zrozumiałem, że sytuacja będzie taka, 
że de facto w ostatecznym rozliczeniu, jeżeli ta kwota 
zostanie wypłacona, to później ta kwota, która zo-
stanie zasądzona sprawcy, bo w to przecież również 
wchodzą te wartości, zostanie pomniejszona… Czyli 
takim ostatecznym beneficjentem zostanie właśnie ten 
sprawca, a nie… Przy czym poszkodowany otrzyma 
te pieniądze zdecydowanie wcześniej. O to chyba 
chodzi…

(Senator Piotr Zientarski: Istotą rzeczy… Chodzi 
o to, żeby… Właśnie…)

Panie Senatorze, chodzi mi o to, czy w związku 
z tym jest możliwość wystąpienia o zwrot tej kwo-
ty od sprawcy, z jednej strony, jak rozumiem, przez 
poszkodowanego, z drugiej strony, nie wiem, przez 
chyba Skarb Państwa. Tak? Dziękuję.

Senator Piotr Zientarski:
Tak, ale to jest już kwestia regresu, to jest kwestia 

regresu od sprawcy.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Jest?)
Oczywiście, ale nas interesuje problem osoby 

pokrzywdzonej, osoby uprawnionej do kompensaty, 
a nie, że tak powiem, pozycja sprawcy.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Rozumiem, 
rozumiem.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy? Witamy na 
posiedzeniu pana ministra Wojciecha Węgrzyna.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości Wojciech Węgrzyn: Nie, dziękuję bardzo, 
Panie Marszałku.)

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Komunikaty

czytania projektu ustawy jeszcze na tym posiedze-
niu Senatu, jeśli więc nie usłyszę sprzeciwu… Nie 
ma sprzeciwu, przyjmujemy wniosek pana senatora. 
Dziękuję bardzo.

Teraz proszę o komunikaty.

Senator Sekretarz  
Przemysław Błaszczyk:

Dziękuję.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych poświęcone rozpatrzeniu wniosków 
zgłoszonych na sześćdziesiątym szóstym posie-
dzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ob-
rocie instrumentami finansowymi oraz niektórych 
innych ustaw, druk senacki nr 762, oraz do ustawy 
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 
ustawy budżetowej, druk senacki nr 774, odbę-
dzie się dzisiaj, 3 grudnia, o godzinie 20.00 w sali 
nr. 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji poświęcone rozpatrzeniu wniosków zło-
żonych do projektu ustawy o zmianie ustawy o pań-
stwowej kompensacji przysługującej ofiarom niektó-
rych przestępstw odbędzie się 4 grudnia o godzinie 
8.15 w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na 
sześćdziesiątym szóstym posiedzeniu Senatu do usta-
wy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym, 
druk senacki nr 763, odbędzie się jutro, 4 grudnia, 
o godzinie 8.45 w sali nr 217. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00. 

Dziękuję bardzo.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożyli pan senator Michał Seweryński 
i pan senator Jan Rulewski.

Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że zostały wniesione wnioski 

o charakterze legislacyjnym…
Czy pan minister pragnie się ustosunkować do 

tego?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Węgrzyn:
Tradycyjnie popieramy. Jeśli chodzi o zniesienie 

górnej granicy, o tę poprawkę pana przewodniczące-
go, Ministerstwo Sprawiedliwości…

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, dziękuję bardzo.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Pan senator Piotr Zientarski, bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku, uprzejmie proszę o zobowiąza-

nie komisji do przedłożenia sprawozdania…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Na tym 

posiedzeniu?)
Tak.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze.
Pan senator Piotr Zientarski zgłosił wniosek o wy-

znaczenie komisjom terminu przygotowania dodatko-
wego sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 40)

(wicemarszałek S. Karczewski)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan Bo-
rusewicz oraz wicemarszałkowie Maria Pańczyk-

-Pozdziej, Stanisław Karczewski i Jan Wyrowiński)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata.

Witam przybyłych z tej okazji członków rodzi-
ny Stanisława Dygata, szczególnie jego córkę, panią 
Magdalenę Dygat-Dudzińską, zięcia pisarza, pana 
Andrzeja Dudzińskiego… (oklaski) …witam pozo-
stałych gości.

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję 
Kultury i Środków Przekazu i zawarty jest w druku 
nr 770, a sprawozdanie – w druku nr 770 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Andrzeja Szewińskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Szewiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czcigodni Goście!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie w imie-

niu Komisji Ustawodawczej sprawozdanie z posie-
dzenia komisji, które odbyło się w dniu 20 listopada 
i podczas którego komisja rozpatrzyła w pierwszym 
czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców pro-
jekt uchwały w setną rocznicę urodzin Stanisława 
Dygata, zawarty w drukach nr 770 i 770 S.

„W roku 2014 przypada setna rocznica urodzin 
Stanisława Dygata.

Stanisław Dygat urodził się 5 grudnia 1914 r. 
w Warszawie. Był jedną z najważniejszych postaci 
życia kulturalnego i publicznego powojennej Polski, 
dramaturgiem, tłumaczem, scenarzystą filmowym, 
felietonistą, ale nade wszystko prozaikiem. Na jego 

bibliografię składają się dzieła wyjątkowe, któ-
rych większość – jak choćby «Jezioro Bodeńskie», 
«Pożegnania», «Podróż» czy «Disneyland» – jako 
arcydzieła polskiej literatury, weszła na trwałe do 
kanonu naszego piśmiennictwa.

Prozę Dygata cechuje artystyczna doskonałość, 
jędrność języka i celność myśli, a twórczość ta wpi-
suje się w tradycję pisania «pod prąd», kontestują-
cego utarte schematy. Jego powieści i opowiadania 
zawierają istotne refleksje nad polskością i naszymi 
wadami narodowymi.

W czasach komunizmu Stanisław Dygat zacho-
wał godność i wolność, stając się osobą-instytucją 
niezależnego życia kulturalnego. Został sygnatariu-
szem «Listu 34» (w roku 1963) wyrażającego pro-
test przeciwko cenzurze, a także «Memoriału 101» 
(w roku 1975) wyrażającego protest przeciwko zmia-
nom w konstytucji utrwalającym dyktat PZPR i pod-
porządkowanie Polski Związkowi Socjalistycznych 
Republik Radzieckich. Za swą postawę niezależnego 
twórcy i obywatela był szykowany przez władze ko-
munistyczne. Zmarł w Warszawie w roku 1978.

W uznaniu wielkich zasług Stanisława Dygata 
dla kultury polskiej – pisarza, tłumacza, opozycjoni-
sty i niezależnego autorytetu intelektualnego –Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej oddaje mu hołd w stulecie 
jego urodzin”.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Czcigodni Goście, 
w imieniu Komisji Ustawodawczej wnoszę o przyję-
cie projektu uchwały bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważni-
li do ich reprezentowania pana senatora Ryszarda 
Bonisławskiego.

Czy ktoś chce zadać takie pytanie? Nie.
Otwieram dyskusję.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)
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Ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej 

oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz Ukrainą, z drugiej strony...

ny premier Arsenij Jaceniuk. Słuchałem wtedy z uwa-
gą jego słów i zrozumiałem coś, czego chyba do końca 
na Zachodzie nie rozumieliśmy. Otóż Jaceniuk mówił 
o tym, że dzięki umowie stowarzyszeniowej po raz 
pierwszy od 1654 r. Ukraina ma szansę na dokonanie 
reorientacji swojej polityki zagranicznej, ma szansę 
na to, aby odwrócić się od Wschodu i zwrócić się na 
Zachód. Pomyślałem: u nas, w Unii Europejskiej, 
dominuje myślenie techniczne. To będzie jeden z na-
stępnych układów stowarzyszeniowych, to będzie 
następna umowa międzynarodowa, jakich Unia pod-
pisała już kilkanaście.

Podejście Zachodu było podejściem urzędniczym, 
podczas gdy oni w Kijowie myśleli kategoriami hi-
storycznymi, myśleli kategoriami strategicznymi. Dla 
nich układ stowarzyszeniowy był szansą na dokona-
nie historycznego zwrotu – historycznego zwrotu losu 
narodu ukraińskiego i ukraińskiego państwa, które 
wcale nie jest państwem sztucznym, jak próbował nas 
przekonywać przed kilkoma laty w Bukareszcie pre-
zydent Rosji Władimir Putin. I w momencie, kiedy 
ówczesne władze ukraińskie, prezydent Janukowycz 
i jego skorumpowana ekipa, postanowiły po raz kolejny 
odwrócić się od tej szansy na Europę, Ukraińcy wyszli 
na ulice. Obserwowaliśmy na żywo to, co się działo; 
część z nas uczestniczyła w wydarzeniach na Majdanie.

Komisja Spraw Zagranicznych Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej była pierwszą polską instytucją 
parlamentarną, która w listopadzie ubiegłego roku 
przyjęła uchwałę… Solidaryzowaliśmy się z tymi, 
którzy zostali zaatakowani na Majdanie przez policję 
i wyraziliśmy pełne wsparcie dla słusznych aspira-
cji narodu ukraińskiego. Możemy zatem w tej Izbie 
mieć poczucie tego, że na bieżąco reagowaliśmy na 
wszystko to, co działo się w Kijowie.

Myślę, że nadszedł taki moment, kiedy wyraże-
nie aprobaty dla umowy stowarzyszeniowej wymaga 
maksymalnej jednomyślności tej Izby. Wierzę w to, 
że ta Izba będzie jednomyślna w swoim podejściu i że 
w ten sposób pokażemy, że Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej doskonale rozumie historyczne zdanie Jerzego 
Giedroycia, które paryska „Kultura” zaszczepiła bar-
dzo głęboko w naszym myśleniu: nie ma bezpiecznej 
Polski bez wolnej, niepodległej Ukrainy. Niech to 
będzie motto przyświecające podjęciu szybkiej de-
cyzji upoważniającej prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej do ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej. 
Jesteśmy to winni Ukrainie, ale przede wszystkim 
Polsce. Dziękuję, Panie Marszałku. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 
się do głosu.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem pro-

jektu?
Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał się od głosu?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 67 senatorów, 66 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 9)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w setną rocznicę urodzin Stanisława 
Dygata. (Oklaski)

Proszę panią Magdalenę Dygat-Dudzińską o po-
dejście.

Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Ogłaszam kilkuminutową przerwę.
(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 09  

do godziny 9 minut 18)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

nastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską 
i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, 
z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 
21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r.

Witam delegację Ukrainy z wiceprzewodni-
czącym administracji prezydenta Ukrainy, panem 
Walerijem Czałyjem na czele. (Oklaski)

Witam też ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej 
Polskiej, pana Andrija Deszczycę. (Oklaski)

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 781, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 781 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej, 
pana senatora Bogdana Klicha, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze! Panie Ambasadorze! Drodzy Goście!
Był kwiecień ubiegłego roku, miałem przyjemność 

po raz kolejny być w Kijowie i uczestniczyć w konfe-
rencji poświęconej bezpieczeństwu międzynarodowe-
mu. Występowałem podczas tego samego panelu, na 
którym głos zabierał ówczesny szef opozycji, a obec-

(marszałek B. Borusewicz)
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Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Jeszcze pan senator sprawozdawca Bogdan Klich.
Przepraszam, Panie Ministrze, być może za chwilę 

będą jakieś pytania do pana, ale najpierw sprawoz-
dawca musi powiedzieć, czy komisje popierają projekt 
uchwały, czy nie.

Senator Sprawozdawca 
Bogdan Klich:

Ja muszę wypowiedzieć sakramentalne stwier-
dzenie, że oczywiście Komisja Spraw Zagranicznych 
rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie tej ustawy…

(Głos z sali: Połączone komisje.)
…że połączone komisje rekomendują przyjęcie 

tego aktu prawnego.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad. Nie widzę, żeby ktoś…

Pan Senator Skurkiewicz, proszę uprzejmie.
Panie Ministrze, to będzie do pana pytanie. 

Prosiłbym jeszcze tutaj na moment.
(Rozmowy na sali)

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, moje pytanie jest dość luźno 

związane z tematyką, którą poruszamy w tej chwili, 
niemniej jednak informacje z dnia przedwczorajsze-
go, wczorajszego dotyczące sytuacji Polaków w re-
jonie konfliktu i sytuacji tego człowieka, który zmarł 
w szpitalu w Donbasie – tak wynika z informacji, 
które do nas docierają… Być może polskie przed-
stawicielstwo dyplomatyczne w sposób niewłaściwy 
zaopiekowało się tą osobą, być może te działania były 
zbyt opieszałe. Pewnie będzie należało to wyjaśnić 
w najbliższym czasie. Czy mógłby pan przybliżyć 
sprawę? Czy polskie przedstawicielstwo dyploma-
tyczne na Ukrainie w sposób szczególny zajmuje się 
Polakami, którzy są w rejonie konfliktu w Donbasie? 
A jeżeli tak, to w jaki sposób? I czy pomoc rzeczy-
wiście jest taka, jakiej oni oczekują?

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
zagranicznych.

Czy pan minister Rafał Trzaskowski pragnie za-
brać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przed-
stawić stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Zagranicznych  
Rafał Trzaskowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proszę państwa, cieszę się, że Polska będzie jed-

nym z pierwszych krajów, który ratyfikuje układ sto-
warzyszeniowy między Unią Europejską i Ukrainą. 
Wszyscy wiemy, jak to jest istotne, zwłaszcza w mo-
mencie, w którym uformował się rząd ukraiński. 
Ten rząd będzie stawiał sobie za cel przeprowadze-
nie bardzo wielu trudnych reform. Wiemy, że układ 
stowarzyszeniowy stanowi przede wszystkim pewien 
sygnał świadczący o naszej gotowości do zacieśniania 
stosunków pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską. 
Ten układ stowarzyszeniowy jest bardzo ambitny, 
wzmacnia możliwość wprowadzenia pogłębione-
go i umocnionego dialogu politycznego, wzmacnia 
relacje instytucjonalne pomiędzy Unią Europejską 
a Ukrainą i oczywiście tworzy strefę wolnego han-
dlu, która będzie opierać się na szerokiej współpracy 
sektorowej skoncentrowanej właśnie na wspieraniu 
tych reform, których przeprowadzenie stawia sobie 
za cel Ukraina.

Mamy nadzieję, że układ stowarzyszeniowy bę-
dzie stymulował przede wszystkim rozwój gospo-
darczy. Wszyscy wiemy, jak trudna jest sytuacja na 
Ukrainie, jeżeli chodzi właśnie o stan gospodarki. 
Z jednej strony układ będzie polegał na zbliżaniu 
prawodawstw – świetnie o tym wiemy, bo sami prze-
chodziliśmy w latach dziewięćdziesiątych tę drogę 
– z drugiej strony będzie pewnym czynnikiem stabi-
lizującym sytuację na Ukrainie, czytelnym sygnałem, 
że Ukraina jest znacznie bliżej Unii Europejskiej, 
jeżeli chodzi właśnie o kwestie samego budowania 
strefy wolnego handlu, jak i współpracy w ramach 
bardzo wielu programów unijnych.

Tak że rząd Polski stawia sobie za cel jak najszyb-
sze wejście w życie tych przepisów. Wiemy, że ich 
wejście w życie zostało odroczone o rok po to, żeby 
wspomóc Ukrainę w wysiłkach reformowania kraju, 
a także wzmocnić stabilizację samego kraju. Dziękuję 
państwu bardzo.

(marszałek B. Borusewicz)
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państwa ukraińskiego, ale zarazem jako nasze zobo-
wiązanie. Chodzi o to, żeby ten układ się udał, żeby 
proces integracji europejskiej nie zakończył się na 
stowarzyszeniu, tylko na pełnym członkostwie.

Niemniej jednak moją wątpliwość budzi fakt, 
że w trakcie tych trudnych dla Ukrainy chwil rząd 
Ukrainy zrezygnował z naszych misji na rzecz poko-
ju na Ukrainie – przy czym udział Polski oceniany 
jest przez niektóre państwa jako daleko posunięty 
–– w szczególności w rzeczywistości postmińskiej, 
po zawarciu porozumienia czy nawet w trakcie 
tego procesu. Jaka jest opinia Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w tej sprawie?

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Zagranicznych  
Rafał Trzaskowski:
Jeżeli chodzi o samą umowę stowarzyszeniową, 

to wszyscy wiemy, że to jest pewien etap. Bardzo 
zależało nam na tym, żeby ten etap się rozpoczął, 
dlatego że, tak jak mówiłem, wzmacnia on konkret-
ne relacje pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą, co 
w obecnej sytuacji jest niesłychanie istotne. Jeżeli 
chodzi o akcesję, my zawsze staliśmy i stoimy na 
stanowisku, że zgodnie z art. 49 Traktatu o Unii 
Europejskiej, Unia Europejska powinna być otwarta 
na wszystkie państwa europejskie. Ale oczywiście 
nie rozmawiamy w tej chwili o akcesji, w tej chwili 
chcemy przyspieszyć wcielenie w życie samej umo-
wy stowarzyszeniowej. A jeżeli chodzi o wdrażanie 
postanowień z Mińska, to wszyscy wiemy, że mamy 
tu problem. My wywieramy jak największą presję 
w ramach Unii Europejskiej, aby można było bardziej 
optymistycznie spojrzeć na wcielenie tych postano-
wień w życie. Wiemy, gdzie leży problem. Problem 
nie leży po stronie ukraińskiej, mówiąc oględnie. 
Na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej nasza 
pani premier też zabrała głos w tej dyskusji, podob-
nie będzie w grudniu na kolejnym posiedzeniu Rady 
Europejskiej. My stoimy na stanowisku, że trzeba być 
przygotowanym na wszelkie warianty, to znaczy na 
wariant – na co mamy nadzieję – wypełnienia jednak 
postanowień mińskich i polepszania się sytuacji oraz 
na ewentualny wariant utrzymania status quo, czyli 
takiej pełzającej destabilizacji, musimy być również 
przygotowani na wariant gorszy, chociaż mamy na-
dzieję, że on się nie ziści.

Sprawa jest skomplikowana, podejmowanych jest 
bardzo wiele działań dyplomatycznych, w różny spo-

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Zagranicznych  
Rafał Trzaskowski:
Według naszych informacji polscy konsulowie dzia-

łają tam w sposób bardzo dobry. Kontaktowaliśmy się też 
z samymi władzami ukraińskimi, które to potwierdzają. 
A jeżeli chodzi o ten konkretny przypadek, oczywiście 
zarządzona została kontrola. Musimy to dokładnie wy-
jaśnić, żeby tego typu sytuacja, jeżeli to możliwe, się 
nie powtórzyła. To jest tak naprawdę region regularnej 
wojny, a w związku z tym bardzo trudno jest czasami 
przychodzić z pomocą, mimo że nasi konsulowie oczy-
wiście starają się w takich przypadkach wypełniać swoje 
obowiązki. Ale mamy chaos, mamy strefę niczyją, która 
nie jest pod kontrolą ani władz ukraińskich, ani nawet 
separatystów. I też nie zawsze mamy informacje, jacy 
polscy obywatele tam się znajdują, ponieważ oni się tam 
pojawiają z własnej inicjatywy. Ten przypadek uczy, 
więc będziemy się starali temu wszystkiemu przyglądać 
z jeszcze większą starannością. A ten konkretny przy-
padek staramy się wyjaśnić.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych zna licz-

bę Polaków, którzy tam pozostają? Czy jest z nimi 
w kontakcie? Czy konsulowie rzeczywiście wypeł-
niają swoje obowiązki w sposób właściwy?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Zagranicznych  
Rafał Trzaskowski:
Tak, nasi konsulowie wypełniają obowiązki w spo-

sób właściwy, są w kontakcie z tymi Polakami, którzy 
są zidentyfikowani. Nie jesteśmy jednak w stanie zi-
dentyfikować absolutnie wszystkich naszych obywate-
li, którzy tam są, ale czynimy starania, żeby ta liczba 
została określona w sposób jak najbardziej konkretny.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Ministrze, układ o stowarzyszeniu ro-

zumiem nie tylko jako jednostronny akt ze strony 
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(sekretarz stanu R. Trzaskowski) natora, że polityka wobec układu stowarzyszenio-
wego jest prowadzona przez Unię Europejską, która 
ma tutaj wyłączne kompetencje. Ale co to znaczy 
„przez Unię Europejską”? To znaczy również „przez 
rząd Rzeczypospolitej Polskiej”, która na każdym 
stadium, i w grupach roboczych, i w Radzie do Spraw 
Zagranicznych, i w Radzie E uropejskiej aktywnie 
współtworzy politykę Unii Europejskiej wobec 
Ukrainy, również poprzez bardzo konkretny wpływ 
na mandat negocjacyjny dotyczący umowy stowarzy-
szeniowej. Tak więc nie ma mowy o jakimkolwiek 
zmniejszaniu naszej roli – wręcz przeciwnie, ta rola 
jest niesłychanie aktywna. Tego typu negocjacje dzię-
ki Bogu nie toczą się jednak przed kamerami. Trudno 
mi się odnieść do tego, jak postrzegana jest nasza rola. 
Ja zapewniam, że ta rola jest niesłychanie aktywna. 
Ale, tak jak już powiedziałem, to są negocjacje, tak 
naprawdę negocjacje handlowe, nie ma co do tego 
żadnej wątpliwości. Ja na poziomie rządowym nie 
odczuwam jakiegokolwiek ochłodzenia czy jakiego-
kolwiek zmniejszenia aspiracji ze strony ukraińskiej, 
wręcz przeciwnie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma. Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Rafał Trzaskowski: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Edmunda 

Wittbrodta.
Proszę, pan senator Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ambasadorze! Panie 

Ministrze! Szanowni Państwo!
To, o czym dzisiaj dyskutujemy, czyli ustawa 

o ratyfikacji układu stowarzyszeniowego, to jeden 
z elementów projektu, który od paru lat jest realizo-
wany w Unii Europejskiej. Dotyczy on Partnerstwa 
Wschodniego. Polska była tego inicjatorem i to jest 
jeden z elementów na drodze do pełniejszej integracji 
państw Partnerstwa Wschodniego z Unią Europejską. 
Ukraina jest w tym najbardziej zaawansowana.

Wczoraj wróciłem z Rzymu ze spotkania przed-
stawicieli komisji do spraw unijnych w ramach 
konferencji COSAC. Tam dyskutowaliśmy o kwe-
stiach partnerstwa, ale też o Ukrainie. W konklu-
zjach z wczorajszego spotkania zapisaliśmy, że Unia 
Europejska, wszystkie państwa, które się tam spo-
tkały, witają z pełnym zadowoleniem wynik wybo-
rów parlamentarnych na Ukrainie, który ewidentnie 
pokazuje, jaki jest kierunek dążeń Ukrainy  a jest to 

sób i w różnych formatach. Ponieważ, tak jak mówię, 
kwestia jest delikatna, bardzo dużo dzieje się w spo-
sób nieformalny. I ja tutaj nie wyczuwam jednoznacz-
nego sygnału ze strony ukraińskiej, jakoby nie chcieli 
naszego zaangażowania, wręcz przeciwnie – zarówno 
rozmowy pani premier z prezydentem Poroszenką, 
które były prowadzone na ten temat na szczycie Unii 
Europejskiej w Mediolanie, jak i rozmowy telefo-
niczne z premierem Jaceniukiem potwierdzają, że 
Ukraińcy chcą naszego zaangażowania. Im zależy 
przede wszystkim na tym, żebyśmy się zaangażowali 
w pomoc w stabilizowaniu kraju, w przeprowadzeniu 
reform. I te rozmowy na bardzo wielu poziomach są 
prowadzone, tak jak mówię, część z nich ma charakter 
nieformalny i nie widzę tutaj jakiejkolwiek tendencji 
do tego, żeby obniżać nasze zaangażowanie – wręcz 
przeciwnie, Ukraińcy zachęcają nas do tego, żebyśmy 
byli zaangażowani.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski jeszcze raz, proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Może nieprecyzyjnie zadałem pytanie.
To jest układ stowarzyszenia z Unią Europejską, 

który dotyczy naszego bliskiego, historycznego sąsia-
da. Chciałbym wiedzieć i chciałbym mieć pewność, 
że nie jesteśmy wykluczeni z procesu kształtowa-
nia układu stowarzyszeniowego i innych działań na 
Ukrainie.

Z różnych relacji wynika, że począwszy od szla-
chetnej i wspaniałej misji ministra Sikorskiego po-
przez inne działania organizacji pozarządowych wy-
nika, że polska obecność, w tym obecność Senatu, na 
przykład przy ostatnich wyborach, jest misją dobrej 
woli. Nie zauważyłem, żeby ona została przyjęta na 
Ukrainie z właściwą wzajemnością, świadczą o tym 
nawet przyjazne Ukrainie wypowiedzi naszych me-
diów, ale też opinie na Zachodzie. Czyli po prostu nie 
narzucamy się z pomocą wobec braku wzajemności…

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
To raczej była wypowiedź, nie pytanie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Zagranicznych  
Rafał Trzaskowski:
Panie Senatorze, trudno mi komentować samo 

przyjęcie misji Senatu, zapewniam jednak pana se-
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(senator E. Wittbrodt) o prawdę i w oparciu o zrozumienie niekiedy trudnych 
elementów naszej wzajemnej historii. Chciałbym pod-
kreślić, że reprezentuję północne Mazowsze. Północne 
Mazowsze, subregion ciechanowski, to nie jest część 
Polski, która jest blisko granicy z Ukrainą, ale współ-
praca gospodarcza między rolnikami, producentami 
na północnym Mazowszu i obywatelami ukraińskimi 
jest bardzo ścisła. I kiedy jeżdżę na różne spotka-
nia, to często widzę, jak żywo polscy plantatorzy, 
chociażby ci w powiecie płońskim, reagują na pro-
blem na Ukrainie; są też zainteresowani budowaniem 
jak najlepszych wzajemnych relacji. No, ale powiat 
płoński to drugie miejsce po Warszawie, gdzie pra-
cuje najwięcej obywateli ukraińskich. Trzeba o tym 
pamiętać. Trzeba o tym pamiętać. Jest to też sposób 
budowania naszych wzajemnych relacji, opartych na 
płaszczyźnie gospodarczej. I dlatego chciałbym z tej 
trybuny zaapelować do rządu polskiego, aby jeszcze 
większy nacisk kładł na budowanie relacji między 
obywatelami polskimi a ukraińskimi, bo bez budo-
wania takich relacji trudno będzie przezwyciężyć 
zaszłości z naszej wspólnej, niekiedy trudnej, historii. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Pańczyk-Pozdziej)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Zapraszam.

Senator Bogdan Borusewicz:

Sytuacja w Europie zmieniła się w tym roku. Tę 
zmianę spowodowała agresja Rosji wobec Ukrainy. 
Po raz pierwszy od wojny w tej części Europy za-
kwestionowano granice i dołączono terytorium jed-
nego państwa do drugiego. I choćby z tego powodu 
powinniśmy protestować. Sprawa granic w tej czę-
ści Europy jest sprawą bardzo delikatną. Polska po 
II wojnie światowej została przesunięta mniej więcej 
80 km na zachód, zmienił się wtedy obszar państwa 
polskiego, a więc ten precedens dla nas, dla Polski, 
nabiera szczególnego znaczenia. Powinniśmy prote-
stować i żądać przywrócenia stanu pierwotnego nie 
tylko dlatego, że Ukraina jest naszym sojusznikiem, 
ale właśnie dlatego, że zostały podważone pryncy-
pia, na których opiera się współczesna Europa. Tym 
pierwszym pryncypium jest nienaruszalność granic, 
następne to nienaruszalność umów i traktatów. To nie 
jest jakaś antyrosyjska fobia. Gdyby Ukraina zaata-
kowała Rosję, gdyby zaatakowała, załóżmy obwód 
rostowski, to też byśmy protestowali. Oczywiście to 
jest sytuacja hipotetyczna. Wiemy, kto tu jest agre-
sorem i kto jest przedmiotem agresji.

kierunek proeuropejski. Mówiliśmy na tym spotka-
niu, że wprowadzenie tego układu stowarzyszenio-
wego jest niezwykle istotne dla zmian na Ukrainie 
i wyraziliśmy opinię, że jest to ważny instrument, 
który będzie umożliwiał wprowadzanie zasadniczych 
reform przy wsparciu ze strony Unii Europejskiej, że 
ma on istotne znaczenie polityczne i gospodarcze. 
Mówiliśmy też o tym, jaki jest stan zaawansowania 
procesu ratyfikacji w poszczególnych państwach. 
Okazuje się, że sześć państw już złożyło dokumenty 
ratyfikacyjne w Brukseli, ta sprawa była dyskutowana 
w Parlamencie Europejskim, oczywiście parlament 
ukraiński też to przyjął, no i myślę, że to pokazu-
je, jak wygląda sprawa układu stowarzyszeniowego 
w wymiarze ogólnoeuropejskim.

Mam nadzieję, tak jak pan senator sprawozdawca 
Klich, że Senat jednomyślnie poprze ratyfikację tego 
układu. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana Marię 

Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Panie Ambasadorze! Szanowni Goście!
To jest historyczny moment, ponieważ ratyfikacja 

tego traktatu jest tak naprawdę bitwą o przyszłość 
Europy. Tu trzeba zauważyć, że od początku eskala-
cji konfliktu, a więc od tych wydarzeń, które miały 
miejsce ponad rok temu, kiedy nie został podpisany 
traktat stowarzyszeniowy, przez dramatyczne wyda-
rzenia, jakich byliśmy świadkami w ostatnim roku… 
Niestety nie wszystkie państwa Unii Europejskiej 
rozumieją, że obecnie jesteśmy świadkami tworze-
nia się tak naprawdę nowego ładu geopolitycznego 
w Europie. Jeżeli teraz Unia Europejska nie będzie 
w stanie wyciągnąć właściwych wniosków z tej sytu-
acji, z tego, co się dzieje na Ukrainie i wokół Ukrainy 
od strony wschodniej, to niestety nie będzie to wróżyć 
najlepiej. Polityka polska ma do odegrania szczegól-
ną rolę w tym bardzo trudnym momencie po 1989 r. 
w Europie. Dlatego chciałbym podkreślić, że wszyst-
kie siły polityczne, parlamentarne siły polityczne, 
popierają ten kierunek, można powiedzieć, że politycy 
polscy mówią w sprawie Ukrainy jednym głosem, 
i myślę, że to głosowanie, które będzie niedługo, bę-
dzie na to dowodem.

Osobnym tematem, który jest bardzo ważny w na-
szych stosunkach bilateralnych, jest kwestia budo-
wania relacji między naszymi narodami w oparciu 
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(senator B. Borusewicz) Przekonali się już o tym ludzie na Krymie. Ja nie-
dawno, przedwczoraj, spotkałem się z grupą Tatarów 
z Krymu. Spytałem, czy działają tam w ogóle jeszcze 
jakieś ich organizacje. Powiedzieli: „NGO? W Rosji? 
O co pan w ogóle pyta?”. Na Ukrainie może było 
biedniej, ale wolności było znacznie więcej, funkcjo-
nowały procedury demokratyczne.

Polska jest zaangażowana we wspieranie Ukrainy. 
Oczywiście, jesteśmy bardziej zaangażowani niż 
Włosi czy Hiszpanie, to jest zrozumiałe, ponieważ my 
jesteśmy na wschodzie. To jest zupełnie zrozumiałe. 
Istotne jest też, że udało nam się utrzymać jednolite 
stanowisko w Unii Europejskiej, pomimo wspomnia-
nych różnic, związanych nie tylko z jakimiś kontak-
tami gospodarczymi – takie kontakty gospodarcze 
z Rosją były przecież w naszym przypadku bardzo 
szerokie – lecz także z tym, że jest jednak różnica 
interesów w Unii, w zależności od krajów, które funk-
cjonują… My jesteśmy bardzo zainteresowani tym, 
co się dzieje na Ukrainie. Z niepokojem patrzymy 
też na pewne różnice i rozbijanie solidarności Europy 
Środkowo-Wschodniej. Próbujemy podtrzymać tę so-
lidarność w ramach czworokąta wyszehradzkiego. 
Powinniśmy nadal to robić. Ale widzimy, że Węgrzy 
mają inne priorytety: poparli South Stream, budują 
z Rosją elektrownię jądrową itd. My jednak jesteśmy 
liderem regionu i mamy oczywiście większe obowiąz-
ki wobec innych, także wobec Węgier i Słowacji, niż 
oni w stosunku do nas.

Senat… Nie tylko rząd, lecz także obie izby par-
lamentu, są zaangażowane we wspieranie Ukrainy. 
Na każde wybory – i prezydenckie, które były w tym 
roku, i parlamentarne – jedzie około dziesięciu ob-
serwatorów z Senatu i około czterdziestu z Sejmu, 
czyli w wyborach bierze udział około pięćdziesięciu 
parlamentarzystów. I muszę powiedzieć, że przyjmo-
wanie naszych obserwatorów na Wschodzie – ostatnio 
senatorzy byli w Charkowie i okolicy – było bardzo 
dobre, to znaczy mówię o przyjęciu przez tamtejszych 
mieszkańców; nasi senatorowie byli przyjmowani 
z pełną otwartością. I był to też sygnał dla Ukraińców, 
że nie zostają sami. Ukraińcy nie są sami, my nie 
pozostawimy Ukrainy samej.

Ja byłem na Ukrainie, razem z przewodniczącą 
Seimasu litewskiego, w tym roku, siedem dni po 
nielegalnym referendum na Krymie. Z niepokojem 
słuchałem tego, co mówiły mi władze ukraińskie, pre-
mier Jaceniuk itd., o grupach dywersyjnych. Niestety, 
później to wszystko jeszcze się, że tak powiem, zak-
tualizowało w postaci agresji na obwody doniecki 
i ługański.

Po raz drugi byłem w Kijowie 8 września, razem 
z przewodniczącym parlamentu szwedzkiego, wice-
przewodniczącym parlamentu duńskiego, przewod-
niczącym parlamentu irlandzkiego i przewodniczącą 
Seimasu. Udało mi się zorganizować taką grupę, wy-

Sytuacja zmieniła się w taki sposób, że wszyscy, 
szczególnie my, Polska, i Unia Europejska, i NATO, 
przeglądają i tworzą nowe strategie we wszystkich 
dziedzinach: w polityce zagranicznej, w polityce bez-
pieczeństwa, w polityce energetycznej, w polityce 
gospodarczej. Wszystko się zmieniło – sytuacja już 
nie jest taka, jaka była w ubiegłym roku. Za tymi 
zmianami stoi państwo, duże państwo, które posiada 
broń jądrową i które okazało się państwem rewizjo-
nistycznym, agresywnym, posługującym się całym 
szeregiem narzędzi – od narzędzi propagandy do 
narzędzi typowo wojskowych. Ja nie mam żadnych 
wątpliwości, że Rosja ingeruje militarnie. To było 
przecież szczególnie widoczne na początku, ale także 
potem, w sierpniu, kiedy poszła ofensywa w kierun-
ku Mariupola. Nic się nie działo, nie było żadnych 
ruchów separatystycznych, i raptem jakieś oddziały 
posunęły się do przodu. Nie „jakieś” oddziały, tylko 
oddziały rosyjskie – regularne wojsko rosyjskie. My 
wspieramy Ukrainę nie tylko dlatego, że mamy trady-
cję wspierania wszystkich tych, którzy chcą być wolni 
i suwerenni. Wspieramy Ukrainę nie tylko dlatego, 
że w czasach I Rzeczypospolitej funkcjonowaliśmy 
wraz z Ukraińcami w jednym państwie. Robimy to 
także dlatego, że to jest w naszym interesie – Ukraina 
zajęta przez agresora oznacza choćby poszerzenie 
naszego teatru wojskowego o te kilkaset dodatko-
wych kilometrów. Nasz stosunek do tej sytuacji i do 
samej Ukrainy, pozytywny stosunek, wsparcie dla 
Ukrainy… To jest konsensus ponadpartyjny. Nie 
ma w Polsce znaczącego ugrupowania, które w tej 
sprawie miałoby inne stanowisko; nie ma w Polsce 
znaczącej grupy społecznej, która by mówiła, że po-
winniśmy zajmować inne stanowisko.

Nie wiemy, jaki będzie rozwój sytuacji. Działania 
zbrojne na szeroką skalę w tej chwili ustały, ale nie 
wiemy, jaki jest cel prezydenta Rosji, Putina. Czy 
celem tym jest odbudowa imperium radzieckiego 
w dawnych granicach tego imperium, czy celem tym 
jest odbudowa imperium rosyjskiego w granicach 
z 1913 r.? Ideologicznie… Mówi się o ruskim mirze, 
stosuje się ideologię słowianofilstwa, które było ide-
ologią carskiej ekspansji w XIX wieku. Do końca 
nie wiemy, jak to przyszłe imperium ma wyglądać – 
czy ma być w granicach obowiązujących do 1991 r, 
tak zwanych radzieckich, czy w granicach imperium 
rosyjskiego z 1913 r. Podbudowana ideologią słowia-
nofilstwa, ruskiego miru, niestety w tę całą sytuację 
włączyła się także Cerkiew prawosławna, Rosyjska 
Cerkiew Prawosławna.

Dla Ukrainy są to godziny próby. Na szczęście 
Ukraina te godziny próby wytrzymuje. Ukraińcy po-
kazali, że chcą bronić niepodległości Ukrainy. Chcą 
bronić także demokracji. Bo to jest jednoznaczne. 
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(senator B. Borusewicz) którzy stawiali sobie za zadanie stowarzyszenie się 
bądź – w dalszej perspektywie – włączenie, nawet 
stawiała warunek przestrzegania istotnych zasad. Jak 
pamiętam, misją Unii Europejskiej wyniesioną z do-
świadczeń kilku wojen, w tym dwóch światowych, 
było budowanie pokoju i pomyślności, wszelkiej po-
myślności – gospodarczej, społecznej, kulturalnej. 
Tymczasem przychodzi nam dzisiaj, Wysoka Izbo, 
ratyfikować układ w czasie, gdy trwa konflikt i w sy-
tuacji braku pokoju oraz braku deklaracji i działań na 
rzecz budowania pomyślności.

Dla mnie dwa wydarzenia na Ukrainie – pomarań-
czowa rewolucja i osławiony Majdan – to był w isto-
cie wniosek o integrację europejską wyrażony przez 
setki, a nawet miliony ludzi. To był wniosek o godną 
Ukrainę. To była eksplozja godności. To była wspólna 
rozmowa z Europą o tym, że oni chcą być tak samo 
godni jak my, jak Europejczycy. I ten wniosek nie 
może być w żaden sposób odtrącony, przemilczany, 
musi uzyskać poparcie. Ale ta eksplozja godności 
i wolności – dzisiaj trzeba już to powiedzieć – ma 
swoją cenę, ma swoje warunki, a w Polsce ma szcze-
gólny wymiar. Jak powiedziałem w czasie pytań, 
przystępujemy do podpisania układu nie tylko z jed-
nym z wielu państw, ale też z sąsiadem. Chyba mamy 
świadomość – i tego nie należy przemilczać – że to nie 
jest traktat jak każdy inny, to jest taki traktat, który 
stworzy niebezpieczeństwo dla innych, dla polskiej 
racji stanu, choćby ze względu na sąsiedztwo z Rosją, 
z Białorusią i być może z Naddniestrzem, i być może 
z Mołdawią, choć wszystko wskazuje na to, że jednak 
nie. Chyba mamy też świadomość, że cena, jaką za to 
zapłacimy, będzie wyższa, nie tylko ze względu na 
niższy potencjał gospodarczy, militarny, wojskowy 
niż w przypadku innych państw. Za tym kryją się ol-
brzymie inwestycje społeczne, polityczne i wojskowe, 
które wiążą się z faktem, że oto wchodzimy w sojusz 
z bratnim słowiańskim narodem. Będzie to wysoka 
cena. I już wcześniej powiedziałem w Senacie, że ona 
musi być asekurowana nie tylko przez zwykły akt sto-
warzyszenia czy nawet wejście do Europy. Ja nama-
wiam moich rodaków, ale i Ukrainę, żeby połączyło 
nas sąsiedztwo strategiczne, takie jakie mają Francja 
i Niemcy, gdyż jeszcze przez długie lata będziemy 
musieli się bronić przed agresją innych mocarstw, 
szczególnie rosyjskiego. A zatem głosy, że Polska ma 
być wyłączana z tego procesu na życzenie kogoś lub 
w związku z czymś, uważam za votum nieufności 
wobec tej mojej myśli. Może się mylę?

I drugie zagadnienie. Jak powiedziałem, to słusz-
nie i wspaniale, że Europa stawia wysoko poprzeczkę 
integracji. To nie dotyczy tylko porozumienia między 
Europą a Turcją, które, jak wiadomo, nie dochodzi 
do skutku. Ukraina założyła sobie, a my się z tym 
zgadzamy… Nie chodzi o to, żeby to była tylko inte-
gracja między państwami. To ma być integracja ludu, 

jechaliśmy z Warszawy. Spotkaliśmy się z prezyden-
tem Poroszenką, z premierem Jaceniukiem, z prze-
wodniczącym Turczynowem. To istotne, że podczas 
tej wizyty nie byłem sam, że w maju byłem tylko 
z Litwinką, a teraz już z całą grupą Skandynawów 
i przedstawicielką państw bałtyckich. To wskazuje, 
że udaje nam się czy udało nam się do świadomości 
polityków europejskich wprowadzić sprawę Ukrainy 
i agresji Rosji jako sprawę zasadniczą dla Europy.

I chcę państwu też powiedzieć, że niezależnie od 
tego, kto przyjeżdża do Senatu, przewodniczący, pre-
zydent, premier czy minister spraw zagranicznych, 
a odbywam takich spotkań dość dużo, niezależnie 
od tego, w jakim celu przyjeżdża – nieraz są to roz-
mowy przede wszystkim gospodarcze albo kontakty 
gospodarcze, chociaż do Senatu raczej przyjeżdżają 
politycy – i niezależnie od tego, od czego chciałbym 
zacząć rozmowę, zawsze dominuje Ukraina. Moi 
rozmówcy pytają, jakie jest nasze stanowisko – to 
jest dla nich istotne. Widać, że w całej Europie, dla 
polityków europejskich ta sprawa zmiany sytuacji, 
sprawa agresji Rosji na Ukrainę i problemów, które 
ta agresja pociąga, jest najważniejsza.

W tych rozmowach prezentuję takie stanowisko, 
jakie dzisiaj zaprezentowałem. I takie stanowisko pre-
zentują wszystkie władze Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Zapraszam senatora Jana Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Drodzy Ukraińscy 

Goście, przyjaciele wielkiej sprawy wolności!
Nie zabierałbym głosu, gdyby chodziło tylko 

o ratyfikację jednego z wielu układów, które Polska 
zawiera, w tym układów o stowarzyszeniu, tym bar-
dziej że Unia Europejska, która jest motorem tych 
poczynań, takich układów zawiera bardzo dużo. Mają 
one, jak tutaj powiedział pan minister Trzaskowski, na 
uwadze przede wszystkim interesy, interesy państw. 
Polska – wpisuję się w wypowiedź pana marszałka 
i inne głosy – ma ważny interes, żeby obszary oddzia-
ływania Unii Europejskiej, a w ślad za tym i Polski, 
były jak najbardziej poszerzane.

Jednakże mamy do czynienia z bardzo trudnym 
przypadkiem. Bo gdy podpisywaliśmy różne układy 
o stowarzyszeniu, na ogół nie mieliśmy do czynienia 
z państwami, na terenie których toczyły się działania 
wojenne czy w których miała miejsce wręcz agresja 
innego mocarstwa. Ba, Unia Europejska wszystkim, 
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(senator J. Rulewski) jako członek Zgromadzenia Parlamentarnego Polsko-
Ukraińskiego, jako senator, który chyba najczęściej 
bywa na Ukrainie – byłem tam dziesiątki razy, mam 
przyjaciół we wszystkich tamtejszych grupach spo-
łecznych, bo i wśród prostych ludzi, przedstawicieli 
samorządu i dużej polityki – chcę rozwiać wątpli-
wości przede wszystkim pana senatora Rulewskiego: 
takiego wzajemnego zaufania, przyjaźni, która jest 
okazywana Polsce i Polakom, otwartości i wielkich 
oczekiwań pomocy nigdy nie było. To jest chyba naj-
lepszy czas w dziejach relacji polsko-ukraińskich. 
Trzeba budować tę przyjaźń, która jest ważna.

Chcę też odpowiedzieć na wątpliwości pana 
Skurkiewicza. Trzeba powiedzieć, że nasze służby 
konsularne pracują z ogromnym zaangażowaniem, 
wielokrotnie z narażeniem życia. Trzeba przypo-
mnieć, że placówka w Donbasie właściwie trwała 
jeszcze w trakcie wojny. W tej chwili jest to budynek 
splądrowany, zrabowany przez Donieck.

Chcę teraz powiedzieć trochę o tej sytuacji. Panie 
Senatorze Rulewski, trzeba wiedzieć, w jaki sposób to 
się tam dzieje. Z jednej strony to jest walka z Rosją, 
z agresorem – to jest sprawa oczywista i o tym mówił 
pan marszałek Borusewicz – a z drugiej strony dzia-
łają tam siły wewnętrzne. Były prezydent zza granicy 
finansuje grupy bandyckie. I tak na przykład na obsza-
rze Doniecka poza samą agresją, tymi separatystami, 
mamy grupy bandyckie, które na swój sposób dążą 
do „stabilizacji” sytuacji na Ukrainie. Jeżeli mówi-
my o tego typu aktach, to… Mamy przecież wiedzę 
o tym, jak to wyglądało. Brało się jakiegoś łobuza, 
dawało mu się 100 euro i karabin i mówiło: idź, zabij 
kogo chcesz. To są straszliwe zagrożenia, sytuacje 
wewnętrzne, które tam mają miejsce.

Teraz chcę powiedzieć o tym czasie wielkiego 
przełomu, którego jednym z elementów jest ten trak-
tat, za którym oczywiście wszyscy będziemy głoso-
wali. Wszyscy mamy świadomość tego, że polityka 
ma różne oblicza, że rozmaite organizacje mają roz-
maitą historię. Unię Europejską chcielibyśmy wzmac-
niać i rozwijać, ale w jej przypadku także zdarzają się 
momenty zagrożeń. NATO, które spełnia wielką rolę 
i jest dla nas niesłychanie ważne, też, że tak powiem, 
przechodzi przez rozmaite meandry. Jeżeli myślimy 
o długoterminowym, bardzo dalekim horyzoncie bez-
pieczeństwa, to trzeba powiedzieć, że jest nim poro-
zumienie i przyjaźń pomiędzy nami i Ukraińcami. 
I to się teraz dzieje.

Chcę też powiedzieć, że relacje naszej mniejszości, 
Polaków, którzy tam mieszkają, z Ukraińcami, nawet 
z tym najbardziej nacjonalistycznym sektorem, ni-
gdy nie były tak dobre. Odbywają rozmowy… Mamy 
swoich bohaterów Majdanu, bo polska mniejszość 
na Ukrainie poparła Majdan w całości. I trzeba też 
powiedzieć o tym zobowiązaniu, które Ty, Janku, bę-
dziesz rozumiał najlepiej, a mianowicie o zobowiąza-

narodów, ludzi. Zatem zaczynam mieć wątpliwości, 
czy te wieści, które do nas docierają, o tym, co się 
dzieje na Ukrainie… Czy to odpowiada tym wysokim 
standardom integracji. Przede wszystkim niepokój 
mój budzą te decyzje, które już zostały naprawione, 
a które stanowiły jedną z przyczyn napięć. Jak wia-
domo, Polska przyjęła Kartę Praw Podstawowych 
w 2009 r. w Lizbonie, a to oznacza między innymi 
zakaz wszelkiej dyskryminacji. Podczas dramatycz-
nych wydarzeń na Ukrainie… Ten akt przyczynił 
się do napięć narodowościowych. Skoro ta kwestia 
została już usunięta, stała się odległą historią… Moje 
wątpliwości wciąż budzi to, czy mamy pełną świa-
domość, że… Ciągle docierają informacje o łamaniu 
praw człowieka, o działaniach sprzecznych z kartą 
społeczną. Czy można karać tych ludzi, którzy są 
pod władzą separatystów, i pozbawiać ich świadczeń 
emerytalnych i wynagrodzeń, które sobie wypraco-
wali w państwie ukraińskim, w państwie wolnym? 
Przecież w Karcie Praw Podstawowych mieści się 
pojęcie odpowiedzialności zbiorowej. A czy zostały 
wyjaśnione okoliczności spalenia ludzi w Odessie 
i inne akty, które… Mimo tego, że prasa jest przychyl-
na Ukrainie, nie docierają do nas… To jest ta wysoko 
postawiona poprzeczka.

Czy język porozumień mińskich, w których Polska 
nie brała udziału – moim zdaniem Polska została nie-
słusznie wykluczona, bo choćby jako sąsiad… Czy 
ten język nie owocuje bombardowaniem dzielnic 
mieszkaniowych, pozbawianiem prądu, wody i gazu? 
Czy ten język prochu zbuduje pomyślność i pokój na 
Ukrainie? Chciałbym, życzę nam tego, żeby takie 
wiadomości więcej do nas nie docierały, bo my jako 
Polacy, zawierając trudne wewnętrzne kompromisy 
z wrogami, prześladowcami, umieliśmy wspiąć się… 
Obszar pokoju w Polsce, a zatem i w Europie został 
poszerzony. Tego życzę Ukrainie. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Bog-
dan Borusewicz)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Łukasza 

Abgarowicza.

Senator Łukasz Abgarowicz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze! Panie Ambasadorze! Szanowni 
Goście!

Tak dużo już powiedziano o wielkiej polityce, że 
ja może opowiem trochę o ludziach. Jako prowadzą-
cy dwie ostatnie misje obserwacyjne na Ukrainie, 
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(senator Ł. Abgarowicz) żywy, i to niezależnie od tego, czego dotyczy agenda, 
którą się zajmujemy. Ona może dotyczyć całkiem 
drobnej sprawy… Oczywiście układ stowarzysze-
niowy nie jest drobną sprawą. Ale nawet jeśli agenda 
dotyczy drobnej sprawy, to zawsze wywiąże się dys-
kusja o całości, o wszystkim. Dlatego że dla nas, dla 
Polaków – tak jak to zresztą zostało już powiedziane 
przez moich przedmówców, przez pana marszałka – 
sprawa Ukrainy, jej pomyślności, jej niepodległości, 
suwerenności i rozwoju jest sprawą bliską, nie tylko 
naszym interesom, ale po prostu sercu Polaków. I na-
wet wtedy, kiedy… A może nawet właśnie dlatego… 
Nawet gdy wyrażamy pewne opinie krytyczne, tak 
jak zrobił to tutaj pan senator Rulewski, to są one wy-
rażane z pozycji absolutnie przyjaznej. I ich celem jest 
usunięcie jakichkolwiek problemów, niepokojów czy 
przyszłych problemów, które mogą wystąpić i które 
dla samej Ukrainy będą niekorzystne. Rzeczywiście, 
miały miejsce różnego rodzaju przypadki… Ukraina 
to duży kraj, znajdujący się w ogromnie trudnej sytu-
acji, i wiadomo, że często podejmuje się tam decyzje 
ad hoc i w ogromnym stresie. Przypomnę chociażby 
sytuację krymską, którą obserwowaliśmy z napięciem 
i z drżeniem serca. Pytaliśmy: „co tam się dzieje?”. 
Ale przecież wiedzieliśmy, że reakcja na agresję, na te, 
jak mówiono, zielone ludziki, była niezwykle trudna. 
Z jednej strony chciałoby się przepędzić ich z Krymu, 
ale z drugiej strony zdawaliśmy sobie sprawę, jakimi 
możliwościami dysponuje państwo ukraińskie i do 
jakich konsekwencji mogłoby wspomniane działanie 
doprowadzić.

Jeśli chodzi o tę sprawę, którą poruszał tutaj se-
nator Rulewski, sprawę emerytur… Uważam, że po-
winna ona zostać poważnie rozpatrzona. Bo rzeczy-
wiście, niezależnie od tego, gdzie mieszkają ludzie, 
którzy wypracowali sobie emerytury, powinni oni te 
emerytury otrzymywać. Oczywiście ja wiem, że to 
nie jest proste pozbawienie. Wiem, że, jak przewiduje 
dekret, który został wydany, jeśli emeryt z rejonu 
zajętego przez separatystów zarejestruje się na terenie 
kontrolowanym przez rząd ukraiński, to wówczas 
będzie otrzymywał emeryturę. Ale po prostu nie 
wszyscy są w stanie przybyć. Nie wszyscy są w sta-
nie przybyć, z różnych względów.

Jednak główna sprawa, o której chciałbym po-
wiedzieć, a o której może mniej tutaj do tej pory 
mówiono… Unia Europejska w sprawie Ukrainy, że 
tak powiem, rozpędzała się jak lokomotywa z wier-
sza Tuwima. Ale trzeba powiedzieć… I my dzisiaj 
też mieliśmy szereg wątpliwości: czy nie za późno, 
czy nie za mało… Wydaje mi się, że my, Polacy, 
którzy byliśmy w omawianej tu kwestii jedną z sił 
napędowych, możemy dzisiaj powiedzieć, że Unia 
Europejska stanęła na wysokości zadania. I staje na 
wysokości zadania. Zarówno jeśli chodzi o jasne sta-
nowisko, jak i o sankcje, które zostały zastosowane.

niu solidarności. Ten umęczony, cierpliwy, pracowity 
naród, żyjący w złym państwie, zdestabilizowanym 
z zewnątrz… Mówimy o systemie oligarchicznym, 
o korupcji, i wiemy doskonale, że to zostało niejako 
wyniesione ze Związku Radzieckiego. My ten czas… 
my to pokonaliśmy, ale w związku z pomocą, jaką 
kiedyś otrzymaliśmy, jesteśmy po prostu moralnie 
zobowiązani do tego, żeby im pomóc w każdym wy-
miarze.

Ja ten traktat w wymiarze ludzkim, wewnętrznie 
ukraińskim, rozumiem jako danie patriotom, refor-
matorom narzędzia, impulsu do tego, żeby mogli 
porządkować swój kraj, ograniczać korupcję. Tak 
jak my, dążąc do Europy, musieliśmy pewne rzeczy 
ograniczać, tak oni, dzięki temu wsparciu, również 
w działaniach wewnętrznych… Do wszystkich chcę 
zaapelować o jak największą aktywność w wymia-
rze zwyczajnie ludzkim na każdym poziomie. Bo 
to nie jest tylko sprawa państwa – to jest kwestia 
pomocy w organizowaniu ich życia na każdym po-
ziomie, również materialnym, jeśli jest to konieczne. 
I o takie myślenie apeluję. A jeżeli ktokolwiek ma 
wątpliwości co do tych stosunków i tego, w jakim 
kierunku to zmierza… Zmierza to również do, że 
tak powiem, pokonania tych ciemnych chwil w na-
szych wzajemnych relacjach. Trzeba powiedzieć, że 
dopiero teraz Ukraina wybija się, po bardzo długim 
czasie, na prawdziwą niepodległość i buduje swój 
dom. Tak, Ukraińcy budują swój dom, budują swój 
nowy mit założycielski – bojowników o demokrację. 
Teraz najistotniejsi są bohaterowie Majdanu. Czy mo-
żemy tego nie wspierać? Powinniśmy to wspierać, bo 
wyzwolone, dumne narody mogą się związać taką 
przyjaźnią, która da dobrobyt i wspólne bezpieczeń-
stwo w przyszłym świecie.

Chcę powiedzieć, że, nawet jeżeli bywają chwi-
le trudniejsze, bezwzględnie powinniśmy wspierać 
Ukrainę na każdym poziomie – w dążeniu do Europy, 
ale również w przebudowie ich ukraińskiego domu. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Borowskiego.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni 

Goście! Panie Ambasadorze!
Jak państwo zauważyli – kieruję te słowa szcze-

gólnie do pana ambasadora, do gości, naszych przy-
jaciół z Ukrainy – temat ukraiński jest u nas bardzo 
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(senator M. Borowski) jeszcze brała udział, w jakich nie będzie brała, ale nie 
przywiązywałbym do tego jakiejś straszliwej wagi. 
Uważam, że Polska już odegrała wielką rolę, jeśli 
chodzi o sprawę ukraińską, o stosunek do niej Europy, 
a ma do odegrania jeszcze wielką rolę właśnie w tych 
kwestiach ekonomicznych, w kwestii przypomina-
nia, posuwania do przodu polityki Unii Europejskiej 
w tym zakresie. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Włodzimierza Cimoszewicza.

Senator Włodzimierz Cimoszewicz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo krótko, żeby postawić coś w rodzaju krop-

ki nad „i” po wielu wystąpieniach, ale zwłaszcza po 
tym ostatnim wystąpieniu, Marka Borowskiego.

Oczywiście wszyscy zdajemy sobie sprawę z poli-
tycznego wymiaru decyzji, którą będziemy za chwilę 
podejmowali, nie mam żadnych wątpliwości co do 
naszego stanowiska, a także co do rezultatu głoso-
wania. Ale rzeczywiście czas, żeby myśleć możli-
wie bardzo konkretnie o tym, w jaki sposób można 
pomóc Ukrainie w osiągnięciu tego sukcesu, który 
będzie największą nagrodą dla bardzo umęczonego 
społeczeństwa. Każdy, także parlament, powinien 
pomyśleć o roli, jaką może odegrać. Senator Borowski 
zwracał się do przedstawiciela rządu o określone dzia-
łania, ale przecież parlament może, i w moim przeko-
naniu powinien, również aktywnie zachować się w tej 
sytuacji. W trakcie debaty sejmowej o polskiej poli-
tyce zagranicznej, jaka miała miejsce kilka tygodni 
temu, szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych 
składał pewne deklaracje w imieniu tej komisji, jak 
rozumiem, co najmniej większości sejmowej. Głęboko 
wierzę, że jesteśmy w stanie znaleźć w tej sprawie 
szerokie porozumienie polityczne.

Wydaje mi się, Panie Marszałku, Panie i Panowie 
Senatorowie, że również nasza Izba powinna się jakby 
określić, zadeklarować, że powinniśmy powiedzieć 
naszym ukraińskim przyjaciołom, że gotowi jesteśmy 
pomóc. W tym parlamencie jest skumulowana wielka 
wiedza i wielkie doświadczenie na temat tego, jak za 
pomocą legislacji, jak za pomocą prawa próbować 
radzić sobie z różnymi problemami, na przykład eko-
nomicznymi, jak walczyć z rozmaitymi patologiami  
wszyscy doskonale wiemy, jak gigantycznym pro-
blemem na Ukrainie jest korupcja. Opublikowane 
wczoraj dane związane z ostatnim dorocznym rapor-
tem Amnesty International są niezwykle wymowne 
i mimo naszego własnego niezadowolenia z sytuacji 
w Polsce, chyba warto mieć świadomość, że skoro 
w ciągu mniej więcej dwudziestu lat dosyć konse-

Co do sankcji, to prowadzona jest dyskusja, czy 
to są rozwiązania, które rzeczywiście doprowadzą do 
korzystnych rezultatów, czy nie. Nie chcę w tej chwili 
wchodzić w tę kwestię. Sankcje były niezbędne. To 
nie ulega wątpliwości. Chcę jednak powiedzieć, że 
największą i najbardziej skuteczną sankcją wobec 
Rosji będzie sukces Ukrainy. Przede wszystkim to 
trzeba wziąć pod uwagę. Tak należy na sprawę pa-
trzeć. I zadaniem polskiej dyplomacji jest zaszcze-
pianie tego poglądu, jeśli jeszcze gdzieś w Europie 
to, o czym powiedziałem, nie jest jasne.

Wspomniany sukces Ukrainy będzie wymagał, 
z jednej strony, reform politycznych… I ja absolut-
nie nie mam wątpliwości, że one zostaną podjęte. 
Wszystkie te działania, które miały miejsce do tej 
pory, nawet skład rządu, który został ogłoszony 
i zaakceptowany przez parlament – uwaga: z trzema 
ministrami z obcym obywatelstwem, mają już przy-
znane ukraińskie, ale pochodzą z innych krajów – to 
jest ewenement. Ale wiadomo, dlaczego tak się stało. 
Chodziło o najlepszych fachowców i o ludzi, którzy 
będą oderwani od miejscowych układów. Tak więc 
wierzę w to, że te reformy polityczne będą przepro-
wadzone.

Ale pozostają jeszcze reformy ekonomiczne, nie-
zwykle ważne. I te reformy ekonomiczne – a my 
mamy doświadczenie w tym zakresie i my wiemy, co 
to znaczy wprowadzać reformy ekonomiczne w kraju, 
który jest rozbity politycznie, który ma stosunkowo 
niskie PKB, który ma wielkie obszary biedy – będą 
musiały dotknąć szerokich grup społecznych. Tak 
było również w Polsce. Tylko że Polska, po pierwsze, 
wyszła dość zjednoczona z okresu PRL, a po dru-
gie, nie miała wroga na granicy, który tylko czyha. 
Ukraina jest w znacznie gorszej sytuacji pod tym 
względem. I ryzyko polega na tym, że jeżeli Unia 
Europejska poprzez ten układ stowarzyszeniowy 
będzie wyłącznie domagać się reform albo powie: 
najpierw reformy, a potem zobaczymy, jaka będzie 
skala pomocy, to może się okazać, że – no, powiem 
wprost – powstanie nowy Majdan na Ukrainie, tyl-
ko zupełnie inny, nie polityczny, ale ekonomiczny, 
taki, który będzie protestował przeciwko tej władzy. 
A wykorzystanie takiego protestu przez Rosję będzie 
tylko kwestią dni.

Mówię o tym – i kieruję te słowa przede wszyst-
kim do naszego rządu i do pana ministra, pan mini-
ster oczywiście wie o tym bardzo dobrze, ale trzeba 
to powiedzieć jeszcze raz publicznie – że pomoc 
ekonomiczna musi być bardzo ściśle zgrana z refor-
mami, ale w taki sposób, aby te wdrażane reformy 
były asekurowane przez tę pomoc ekonomiczną. O to 
bardzo serdecznie apeluję. Polska nie brała udziału 
w rozmowach mińskich, nie wiem, w jakich będzie 
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(senator W. Cimoszewicz) Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej, pana senatora Stanisława Iwana, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Iwan:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Gospodarki Narodowej…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Bardzo 

proszę o ciszę. Panie i panów senatorów bardzo proszę 
o zaprzestanie rozmów.)

…o ustawie o zmianie ustawy – Prawo energe-
tyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu 
i przekazywaniu informacji kryminalnych, która to 
ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 7 li-
stopada bieżącego roku. Pan marszałek skierował tę 
ustawę do naszej komisji, czyli Komisji Gospodarki 
Narodowej, a komisja rozpatrzyła ją na swoim posie-
dzeniu dnia 19 listopada bieżącego roku.

Szanowni Państwo, najpierw może kilka słów 
odnośnie do zawartości tej ustawy. Otóż wiemy, że 
występują określone trudności na rynku węgla ka-
miennego. Trudności te związane są z tym, że na 
hałdach zalega wiele milionów ton węgla z naszych 
kopalni, a równocześnie na naszym rynku pojawił 
się węgiel importowany, w dużej części węgiel im-
portowany z Rosji. W pewnym momencie pojawiła 
się taka opinia, że te niekontrolowane, a jednocześnie, 
jak przekazywano, niespełniające… niecertyfikowa-
ne dostawy węgla z zagranicy zaburzają ten rynek 
i powodują trudności ze zbyciem węgla polskiego. 
W związku z tym powstała właśnie ta ustawa, której 
celem, jak napisano w uzasadnieniu, jest wyelimi-
nowanie nieuczciwej konkurencji w handlu węglem 
kamiennym.

Ma to się dziać w ten sposób, że… Państwo zde-
cydowało, by użyć bardzo silnego środka, jakim jest 
koncesja. Koncesja jest to bardzo mocna regulacja 
dotycząca swobody obrotu gospodarczego; regulacja 
związana z koncesją bardzo mocno ogranicza… Tego 
rodzaju koncesje powinny być stosowane tam, gdzie 
jest to strategicznie ważne, strategicznie uzasadnione. 
Koncesje dotyczą obrotu paliwami płynnymi, gazo-
wymi, a ustawa ta włącza do tej grupy również pali-
wo stałe, jakim jest strategicznie ważny dla polskiej 
gospodarki, dla polskiej energetyki węgiel kamienny.

Co prawda jest tak, że sprzedawca węgla powinien 
posiadać certyfikat jakościowy określający podsta-
wowe parametry węgla i na żądanie przedstawiać ten 

kwentnej walki z korupcją doprowadziliśmy do tego, 
że na sto siedemdziesiąt pięć państw Polska obecnie 
plasowana jest na trzydziestej piątej pozycji, a kiedyś 
była na sześćdziesiątej, siedemdziesiątej itd., itd., to 
jest to po prostu dowód na to, że wiedzieliśmy, wiemy 
sporo – nie wszystko, ale sporo – i możemy pomóc. 
Myślę, że powinniśmy zadeklarować gotowość pomo-
cy nowo wybranej Radzie Najwyższej w przygotowa-
niu niezbędnej legislacji. Mogą to zrobić posłowie, 
senatorowie, a także eksperci będący doradcami obu 
Izb naszego parlamentu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze, i oczywiście deklaruję 

taką pomoc i wsparcie.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez komisję projektem uchwały.
Proszę pobrać karty, kto jeszcze nie ma.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 76 głosujących 76 głosowało za. (Głosowanie 

nr 10)
(Oklaski) (Wszyscy wstają)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji 
Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską 
i Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami 
członkowskim, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej 
strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 
2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r.

Poproszę teraz pana wiceprzewodniczącego admi-
nistracji prezydenta Ukrainy Walerija Czałyja o po-
dejście do stołu. Wręczę panu uchwałę.

To jest koniec procedury ratyfikacyjnej w Sejmie 
i w Senacie, pozostaje tylko podpis prezydenta.

(Oklaski) (Wszyscy wstają)
(Wiceprzewodniczący Administracji Prezydenta 

Ukrainy Walerij Czałyj: Dziękuję bardzo.)
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, 
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji krymi-
nalnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 765, a spra-
wozdanie komisji  w druku nr 765 A.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Stanisław Karczewski)
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(senator sprawozdawca S. Iwan) Od razu chciałbym powiedzieć, że wymóg złoże-
nia tego zabezpieczenia nie oznacza, że firma, która 
prowadzi obrót węglem, musi te pieniądze fizycznie 
gdzieś włożyć. Są odpowiednie instrumenty banko-
we, które zresztą zostały już wcześniej zdefiniowane 
w prawie energetycznym. Żeby to przybliżyć, po-
wiem, że zabezpieczenie majątkowe może być złożone 
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
poręczenia banku, weksla z poręczeniem wekslowym 
banku, czeku potwierdzonego przez krajowy bank 
dostawcy czeku, zastawu rejestrowego. Dodano jesz-
cze pisemne, nieodwołalne upoważnienie naczelnika 
urzędu skarbowego, potwierdzone przez bank lub 
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do 
wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi 
zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej. 
Oczywiście to kosztuje, ale z rozeznania wynika, że 
to jest kilka procent, przeważnie 3–6% wartości tego 
zabezpieczenia. A zatem gdyby chodziło, powiedzmy, 
o 1 milion, to po przeliczeniu byłoby to kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. I o tym, proszę państwa, była mowa 
na posiedzeniu komisji. Ponadto była poruszana kwe-
stia tego, że odniesienie wysokości opłaty koncesyjnej 
do rozporządzenia Rady Ministrów… Przedmiotem 
debaty było to, czy ta kwestia może być uregulowa-
na w rozporządzeniu, czy też może być w ustawie. 
W opinii naszego Biura Legislacyjnego może to być 
w rozporządzeniu. I tak to pozostało. To zabezpie-
czenie… Koncesji oczywiście udziela prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki, a zabezpieczenie składa się do 
naczelnika urzędu skarbowego.

Proszę państwa, te trzy poprawki, o których pań-
stwu mówię, zostały przyjęte. Został złożony rów-
nież wniosek mniejszości, ale, jak myślę, ten wnio-
sek mniejszości powinien przedstawić sprawozdawca 
mniejszości, Panie Marszałku. Tak że ja skończę 
na tym swoje sprawozdanie z działalności komisji. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
A teraz proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Gospodarki Narodowej, pana senatora Marka 
Martynowskiego, o przedstawienie wniosku mniej-
szości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Martynowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wniosek mniejszości zawiera tylko jedną popraw-

kę. Ja ją sobie pozwolę odczytać, bo jest dosyć krótka: 
„1. Prezes URE przed udzieleniem koncesji na obrót 
węglem kamiennym z zagranicą występuje o opinię 
do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, 

certyfikat kupującemu – i w przypadku przywozu wę-
gla z zagranicy takie certyfikaty są, dysponują nimi 
wytwórcy, czyli kopalnie, dysponuje nimi znaczna 
część sprzedawców – jednak na kolejnych etapach 
pośrednictwa, zanim ten węgiel trafi do końcowego 
odbiorcy, zachodzą różne zjawiska. I nawet jeżeli te 
certyfikaty są dostarczone, to one nie bardzo świadczą 
o tym, jaki to jest węgiel, gdyż bardzo często dochodzi 
do mieszania węgla z importu z węglem krajowym 
i taka mieszanka jest sprzedawana. Ustawodawca 
doszedł do wniosku, że powinno się to znaleźć pod 
ścisłą kontrolą, a tę kontrolę może zapewnić nie sama 
certyfikacja, ale też koncesjonowanie działalności 
polegającej na obrocie węglem.

Ustawa, która do nas przyszła z Sejmu, określała, 
że koncesjonowaniu podlega przywóz węgla, że to 
dotyczy, żeby nazwać to precyzyjnie… No, chodziło 
tam o przywóz węgla. W tej dyskusji, która miała 
miejsce na posiedzeniu komisji – i teraz już przecho-
dzę do referowania tego, co działo się na posiedzeniu 
– okazało się jednak, że zgodnie z opinią naszych 
legislatorów, jak również ekspertów Komisji Spraw 
Unii Europejskiej, w świetle przyjętego traktatu, 
w świetle obowiązującego prawa unijnego nie może-
my sobie pozwolić na to, żeby to był tylko przywóz, 
musi to być obrót. W ustawie muszą być więc zapisy, 
które będą uwzględniały, że tak powiem, wspólny 
rynek europejski, czyli wolność obrotu na terenie 
Unii Europejskiej. I to spowodowało, że myśmy 
przyjęli pewne poprawki. Były to trzy poprawki, 
między innymi taka poprawka… Są to poprawki, 
które macie państwo w druku nr 765 A. One doty-
czyły właśnie tego, że zamiast pisać o przywozie 
węgla energetycznego koksującego czy innego węgla 
stosujemy pojęcie obrotu węglem. I to wywołało 
daleko idące skutki.

Zanim jednak przejdę do omawiania tych skut-
ków, chcę powiedzieć, że ta koncesja ma swoje ob-
warowania. Ma swoje obwarowania w postaci opłat 
koncesyjnych oraz obwarowania związane z tym, że 
firma, która takim obrotem się zajmuje, może otrzy-
mać koncesję i wykonywać działalność pod warun-
kiem złożenia zabezpieczenia majątkowego. Został 
dodany art. 38e, który mówi o wysokościach tego za-
bezpieczenia. Zabezpieczenie określone w tej ustawie 
jest różne w zależności od sortu węgla. Mianowicie 
tak zwany węgiel gruby… No, najpierw jest mowa 
o węglu koksującym, w przypadku którego zabezpie-
czenie to kwota 1 miliona zł. W przypadku przywozu 
węgla energetycznego grubego – złożonego, jak jest 
precyzyjnie zapisane, w co najmniej 80% z ziaren 
o wymiarze przekraczającym 50 mm – to jest 2 mi-
liony zł, a w przypadku pozostałego węgla, zwanego 
popularnie miałem, jest to 20 milionów zł. 
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(senator sprawozdawca M. Martynowski) czące wydobywania węgla, gdzie koszt wydobycia 
tony węgla to jest 40% tego kosztu, który w tej chwili 
wynosi średnio… To znaczy mówię o węglu wydoby-
wanym na Śląsku. Chodzi tu o porównanie kosztów 
wydobycia jednej tony węgla z „Bogdanki” i jednej 
tony węgla wydobywanego w którejkolwiek z kopalń 
w zagłębiu węglowym.

I jeszcze jedno pytanie. Mam trudności z ustale-
niem, kto – personalnie – firmuje wspomniane insty-
tucje, które sprowadzają węgiel z zewnątrz.

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

Senator Stanisław Iwan:
Na posiedzeniu komisji były podnoszone kwestie 

dotyczące tego, że zamiana przywozu na obrót dia-
metralnie zmienia sytuację, bo w ten sposób obej-
mie to wszystkie podmioty, które – powiem prostym 
językiem – handlują węglem w Polsce. I kwestia 
wspomnianego wysokiego zabezpieczenia i opłat 
koncesyjnych… Mogłyby one bardzo mocno zakłó-
cić omawiany tu rynek. I nie dodałem jeszcze, a te-
raz mam okazję, żeby o tym powiedzieć, że my na 
posiedzeniu komisji nie zamknęliśmy dyskusji. My 
na posiedzeniu komisji przyjęliśmy wspomniane trzy 
poprawki. A tematów związanych właśnie z szeroko 
rozumianym problemem naszego węgla, obrotu tym 
węglem itd. było bardzo wiele. Umówiliśmy się – za-
równo my, jako członkowie komisji, jak i Ministerstwo 
Gospodarki, z panem ministrem Tomczykiewiczem, 
oraz nasi legislatorzy – że będziemy wspomniany 
temat drążyć. Skutkiem tego było… Ministerstwu 
zależało na tym, żeby bardzo szybko procedować. 
My poprosiliśmy konwent i pana marszałka o to, żeby 
przełożyć wszystko o dwa tygodnie, żeby był czas na 
refleksję, czas do namysłu. I w efekcie właśnie w tym 
czasie zostały opracowane nowe propozycje popra-
wek. Ale o tym będę mówił za chwilę. Zapisałem się 
do głosu, chcę ten temat kontynuować, ale już nie jako 
sprawozdawca, bo wspomniane nowe poprawki nie 
były tematem posiedzenia komisji, nie zostały wy-
pracowane i przyjęte przez komisję, tylko się, że tak 
powiem, narodziły w trakcie wspomnianych dwóch 
tygodni. To była odpowiedź na jedno pytanie, o to, 
dlaczego…

Myślę, że na omawianą tu kwestię w pewnym 
stopniu wpływa niejasność dążeń Unii Europejskiej 
w zakresie polityki klimatycznej. Poza tym zorga-
nizowanie nowego zagłębia – bo mówimy pewnie 
o węglu, który znajduje się przy granicy wschodniej – 
wiąże się z inwestycjami wielkoformatowymi. Trzeba 
sobie to jasno powiedzieć. I jasna sytuacja musi być 

Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 
Szefa Agencji Wywiadu.

2. Organy wymienione w ust. 1 przedstawiają 
opinię Prezesowi URE w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania wystąpienia o jej przedstawienie.

3. Jeżeli opinia, o której mowa w ust. 1, jest nega-
tywna, Prezes URE odmawia udzielenia koncesji na 
obrót węglem kamiennym z zagranicą.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio 
w przypadku zmiany danych, o których mowa 
w art. 35 ust. 1d pkt 1”.

Uważam, że ta poprawka, Szanowni Państwo, 
wzmocni stanowisko prezesa URE. Zapis ten dodat-
kowo będzie chronił obrót wewnętrzny węgla kamien-
nego, dlatego w imieniu Prawa i Sprawiedliwości bar-
dzo proszę o poparcie tej poprawki. 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.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę.

Senator Jan Michalski:
Chciałbym zadać pytanie senatorowi Iwanowi jako 

sprawozdawcy. Pan senator powiedział, że celem usta-
wy jest wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji. Ale 
czy kierując się dobrymi intencjami, zgodnie z przy-
słowiem, nie wylejemy dziecka z kąpielą? Czy nie 
zauważa pan senator… Czy na posiedzeniu komisji 
było dobrze wyjaśnione to, że wprowadzenie roz-
wiązań zaproponowanych w ustawie nie spowoduje 
problemu dotyczącego obrotu węglem wśród polskich 
podmiotów działających na tym rynku?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Może niech to będzie seria pytań, bo pytań jest 

sporo.
Pan senator Józef Zając, bardzo proszę.

Senator Józef Zając:
Rynek węgla kamiennego na pewno będzie czymś 

bardzo ważnym jeszcze przez długi czas. W związ-
ku z tym mam następujące pytanie: dlaczego nie są 
podejmowane bardziej zdecydowane działania doty-
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(senator S. Iwan) Czy państwo zastanawialiście się nad tym, czy jest 
techniczna możliwość sprawdzenia, jak podmiot za-
graniczny to realizuje?

I jeszcze jedno pytanie dotyczące podmiotów, któ-
re zajmują się obrotem węglem za granicą. W związku 
z tym, że koncesja ma dotyczyć wszystkich podmio-
tów, chciałbym zapytać, czy znana jest informacja 
dotycząca tego, ile podmiotów… Czy można dokonać 
rozróżnienia, określić, ile podmiotów spośród pod-
miotów zajmujących się obrotem to podmioty, które 
sprowadzają węgiel, a ile podmiotów to podmioty, 
które sprzedają ten węgiel za granicę? Bo te obwaro-
wania mają dotknąć wszystkich podmiotów. Czy jest 
taka ilościowa… Dziękuję.

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

Senator Stanisław Iwan:
Odpowiadam na pytanie pana senatora Poślednika. 

Pojawił się na posiedzeniu komisji taki głos – w tej 
chwili odpowiadam jako sprawozdawca komisji – że 
może to stanowić problem dla małych podmiotów, 
które trudnią się obrotem węglem, i właśnie z tego 
względu sprawa nie została zamknięta, tylko została 
odroczona, żeby był czas na to, żeby się temu przyj-
rzeć i spróbować coś z tym fantem zrobić.

Jeżeli chodzi o pytania pana senatora Gogacza, 
to… Jeżeli chodzi o warunki, to te podmioty, które 
sprowadzają, muszą mieć certyfikaty zgodne z certy-
fikatami unijnymi. Krótka informacja była taka: one 
posiadają jakieś dwa rodzaje certyfikatów, jeśli dobrze 
sobie przypominam, i jeden z tych certyfikatów jest 
zgodny ze standardami unijnymi. A ile jest takich 
podmiotów? Jak mówiłem, z dostępnych informacji 
wynika, że z kilkunastu tysięcy… Kilkaset z nich 
prowadzi obrót z zagranicą, ale nie było wyszcze-
gólnione, ile podmiotów sprowadza, a ile eksportuje. 
Takiej informacji nie było.

(Senator Stanisław Gogacz: Jeszcze pytanie uzu-
pełniające do pierwszej…)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Tak, ale może pan sprawozdawca…
(Senator Stanisław Gogacz: Nie otrzymałem od-

powiedzi.)
No to proszę dopytać.

Senator Stanisław Gogacz:
Mówiąc o warunkach ochrony środowiska i o za-

rządzaniu jakością, nie mówiłem o… Nie pytałem o to 

w tej kwestii również w przestrzeni międzynarodo-
wej. To jest moja odpowiedź. My o tym nie rozma-
wialiśmy na posiedzeniu komisji, pozwalam sobie 
odpowiedzieć już tak od siebie. We wspomnianym 
zakresie coś się dzieje, widać, że zaczyna się anga-
żować kapitał prywatny.

Kto finansuje? Jak wynika z informacji, które 
uzyskaliśmy od Izby Gospodarczej Sprzedawców 
Polskiego Węgla, podmiotów zajmujących się obro-
tem w Polsce jest kilkanaście tysięcy. W tym takich, 
które zajmują się importem i eksportem, jest kilkaset. 
Istnieje kilka dużych central zajmujących się wspo-
mnianym obrotem. W tych kilku dużych centralach 
znaczące kapitały należą do osób z zagranicy. Tak 
bym odpowiedział. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Marian Poślednik, bardzo proszę.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam do senatora sprawozdawcy pytanie zwią-

zane z tym, że w ostatnim czasie w moim okręgu 
wyborczym, gdzie, jak się okazuje, węglem handluje 
bardzo dużo małych podmiotów gospodarczych, te 
właśnie podmioty zgłaszają duży niepokój w związku 
z propozycjami, z jednej strony, koncesji, a z drugiej 
strony zabezpieczeniem finansowym. Mam pytanie: 
czy małe podmioty, takie, które handlują węglem do 
1 tysiąca t w skali roku… Tych podmiotów jest bardzo 
dużo. Czy można uwzględnić ich uwagi dotyczące… 
Chodzi o to, żeby one nie były objęte koncesją, bo 
obawiają się, że zostaną wyeliminowane z rynku 
poprzez takie rozwiązania prawne, jakie proponuje 
ustawa. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisław Gogacz; po dwa pytania.

Senator Stanisław Gogacz:
Chciałbym zapytać pana senatora sprawozdawcę, 

czy na posiedzeniu komisji była dyskusja dotycząca 
tego, w jaki sposób można zweryfikować, sprawdzić, 
czy te warunki, które powinien spełniać podmiot 
posiadający koncesję, są spełnione. Chodzi mi o za-
pis o ochronie… czy podmiot spełnia wymagania 
w zakresie ochrony środowiska, czy posiada zinte-
growany system zarządzania jakością i środowiskiem. 
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(senator S. Gogacz) zmienione zasady handlu węglem, żeby węgiel był 
tańszy. Rozumiem, że ta ustawa jest takim elementem 
przygotowania do tego, żeby węgiel był tańszy dla 
odbiorcy indywidualnego – bo mówimy tutaj przede 
wszystkim o odbiorcach indywidualnych.

A zapisy w tej formie eliminują z rynku wiele pod-
miotów, bo te 20 milionów zł zabezpieczenia to jest 
jednak potężny koszt, który będzie obciążał te spółki, 
a zatem część z nich wypadnie, bo nie będzie mogła 
tych warunków spełnić. Rozumiem, że koncesja jest 
koncesją i większość pewno ją dostanie, jeśli będzie 
realizowała zapisy ustawy czy te określone warunki.

Chciałbym jednak spytać, czy państwo anali-
zowaliście sytuację i jaki będzie koszt tego węgla, 
jeśli wyeliminujemy z rynku te drobne podmioty, 
których jest tak dużo, jak pan senator powiedział. 
Jak te zabezpieczenia wpłyną na cenę węgla? Jakie 
podmioty są w stanie pozostać na rynku, spełniając te 
warunki? Ile tych podmiotów będzie? I czy ten węgiel 
na przykład będzie miał inną cenę blisko kopalni, 
a inną na Pomorzu? Czy takie analizy były robione? 
I generalnie jak ta ustawa wpłynie na cenę węgla dla 
indywidualnego odbiorcy? Dziękuję.

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

Senator Stanisław Iwan:
Odpowiadam.
Z takimi szczegółowymi analizami nie mieliśmy 

do czynienia, bo… Dosyć burzliwa była dyskusja 
o tym, że to jednak musi być obrót, a nie przywóz. 
To postawiło tę ustawę w zupełnie innej sytuacji, 
w zupełnie innym świetle. I jak powiadam, daliśmy 
sobie czas na to, aby to zagadnienie w tym czasie 
zgłębić, spróbować znaleźć jakieś rozwiązanie w tej 
sytuacji, no ale to już nie było przedmiotem obrad. 
Nie kontynuowaliśmy tego, nie było to przedmiotem 
obrad na posiedzeniu komisji. Tak że jako sprawoz-
dawca nie mogę o tym w tej chwili mówić, mogę 
jedynie wyrażać swoje opinie.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Cioch otrzymał odpowiedź…
Pan senator Robert Mamątow, bardzo proszę.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, czy nie ma pan wrażenia, że ta 

ustawa jest po to, żeby wyeliminować z rynku małe 

w kontekście firm, które posiadają koncesje, tylko o… 
Zgodnie z ustawą dotyczy to podmiotów, od których 
firma nabyła węgiel kamienny.

(Senator Stanisław Iwan: I ja w tym kontekście 
odpowiadałem.)

Jak sprawdzić właśnie ten podmiot…

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Proszę.

Senator Stanisław Iwan:
Informacja była taka, że te firmy, od których ku-

pujemy, posiadają certyfikaty. Pewnie źle się wyrazi-
łem. One posiadają certyfikaty, w tym taki certyfikat 
europejski, który, nazwijmy to, dopuszcza ten węgiel 
na nasz rynek.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Henryk Cioch, bardzo proszę.

Senator Henryk Cioch:
W związku z pytaniem pana senatora Gogacza, 

chciałbym uzyskać pewne konkretne informacje. 
Mówi się, pisze się, iż na skutek importu na nasz 
rynek po cenach dumpingowych węgla z Rosji sytu-
acja polskich kopalni jest taka, jaka jest, czyli fatalna 
– niedawno przecież został odwołany prezes śląskiej 
kompanii handlowej itd. Czy pan senator mógłby 
ewentualnie wskazać, jakie to są te firmy, które im-
portują węgiel do Polski ponoć aż z Syberii?

(Senator Stanisław Iwan: Nie jestem w stanie, na 
posiedzeniu komisji nie było o tym mowy.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Stanisław Iwan: Przepraszam.)
Jeszcze jedno pytanie.
Pan senator Bogusław Śmigielski, bardzo proszę.

Senator Bogusław Śmigielski:
Panie Senatorze, rozumiem, że pan senator Cioch 

miał na myśli nie kampanię handlową, tylko węglo-
wą… To znaczy kompanię.

A ja chciałbym panu zadać takie oto pytanie. 
Ostatnio były problemy ze związkami zawodowymi 
na Śląsku. Efektem rozmów, prowadzonych jeszcze 
przez premiera Tuska, była taka deklaracja, że zostaną 
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(senator R. Mamątow) robimy… Czy to jest sytuacja typowo polska, czy nie 
ma podobnych sytuacji w Europie? Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Józef Zając. Będą bloki po dwa py-

tania.

Senator Józef Zając:
Ja mam pytanie dotyczące styku węgiel – energe-

tyka. Kiedy patrzymy na mapę Polski, to widzimy, że 
prawa strona Wisły, a Wisła kroi Polskę na pół, nie 
ma ani jednej elektrowni. Prąd jest tam dostarczany 
głównie ze skupiska śląskiego. Do niedawna było 
to uzasadnione, bo węgiel był właśnie tam. Ale wę-
giel od długiego czasu jest rozpoznany… Wiadomo, 
jakie złoża są na Lubelszczyźnie, a zwłaszcza na 
Chełmszczyźnie. Czy przewiduje się poprawę sytu-
acji poprzez pewną symetryzację tego układu energe-
tycznego? Bo straty na dostarczaniu prądu z Kozienic 
czy też z Połańca w okolice Chełma, Włodawy to 
blisko 30%. I to jest takie troszeczkę dziwne, to po-
woduje, że z tamtej strony Wisły czujemy się trochę 
Polską B. Dziękuję.

(Senator Robert Mamątow: Bo tak jest.)

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

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
Maciej Bando:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Panowie Senatorowie! Nie 

będę ukrywał, że koncesjonowanie obrotu węglem 
jest zupełnie nowym obowiązkiem nakładanym na 
Urząd Regulacji Energetyki. Jeżeli mówimy o obro-
cie paliwami, to rzeczywiście mieliśmy do czynienia 
z koncesjonowaniem, ale obrotu paliwami ciekłymi 
i gazowymi. Zajmowanie się rynkiem paliw stałych, 
szczególnie węgla kamiennego, jest zupełnie nową 
kompetencją, która została nam zaproponowana kilka 
miesięcy temu. Nasza historyczna wiedza równa się 
zapewne zero. Zdobywamy te kompetencje, uczy-
my się. W związku z tym niektóre moje odpowiedzi 
mogą być dla państwa niezadowalające, za co z góry 
przepraszam. No ale Urząd Regulacji Energetyki zo-
stał wmontowany w realizację obowiązków, których 
nigdy wcześniej nie realizował.

Dlatego nie potrafię szczegółowo odpowiedzieć 
na pytanie pana senatora, jak to wygląda w innych 
krajach i na innych rynkach. Ale jestem przekonany, 

przedsiębiorstwa? To jedno pytanie. I pytanie drugie: 
czy nie czuje pan, że bierze pan udział w lobbowaniu 
na rzecz dużych firm? Dziękuję.

Senator Stanisław Iwan:
Jeszcze raz powtórzę: intencje tej ustawy przedsta-

wiłem. I one nie miały nic wspólnego z tym, o co pan 
tutaj ustawodawców podejrzewa. Zapewniam pana 
również, że nie biorę udziału w lobbowaniu na rzecz 
jakichkolwiek firm, nawet nie znam nazw tych firm. 
Ja po prostu jestem sprawozdawcą komisji i przedsta-
wiam to, co działo się na posiedzeniu komisji. I proszę 
mi niczego nie sugerować…

(Senator Robert Mamątow: Ja pytam.)
No…
(Senator Robert Mamątow: Ja tylko pytam.)
Po prostu sobie tego nie życzę.
(Głos z sali: No proszę: on tylko pyta i nic poza 

tym.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, dziękuję bardzo.
Jeszcze jakieś pytania do panów senatorów spra-

wozdawców? Nie.
Dziękuję bardzo w takim razie.
(Senator Stanisław Iwan: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 

Przedstawiciel rządu prosił o półtoragodzinną prze-
rwę, ponieważ musi być obecny na ważnym spotka-
niu poza Senatem. Jest jednak obecny na sali prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki, pan Maciej Bando.

Czy ktoś z pań i panów senatorów ma pytanie do 
pana prezesa?

(Senator Stanisław Gogacz: Ja mogę zadać py-
tanie.)

Tak, jest pytanie. To bardzo proszę, Panie Prezesie. 
Proszę uprzejmie.

Bardzo proszę, pan senator Stanisław Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Prezesie, wydaje się, że podmioty gospo-

darcze zajmujące się obrotem węglem kamiennym to 
nie jest instytucja specyficznie polska, że w Europie 
jednak istnieją firmy zajmujące się obrotem węglem. 
I proszę mi powiedzieć: czy w innych krajach, w in-
nych państwach europejskich nie ma tych problemów 
związanych z handlem węglem, z obrotem węglem 
kamiennym, jakie są w Polsce? Czy w związku z tym, 
że w innych państwach nie wprowadza się koncesji 
na obrót węglem, czegoś podobnego do tego, co my 
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(prezes M. Bando) Senator Jan Michalski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, mam pytanie. Jeżeli nie uda się 

panu na nie odpowiedzieć, to później zadam je mi-
nistrowi. Czy potrafi pan określić liczbę podmiotów, 
które zostaną objęte obowiązkiem koncesyjnym? Czy 
takie szacunki zostały już zrobione przez URE?

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
Maciej Bando:
URE wciąż czeka na ostateczną wersję ustawy, 

aby móc przystąpić do jej realizacji. Proszę pamię-
tać o tym, że jesteśmy w bardzo trudnym momencie 
kalendarzowym. Budżet przyszłoroczny… My takich 
zadań nie mieliśmy wpisanych do budżetu, możliwo-
ści pozyskania jakichś rezerw będą się dopiero przed 
nami tworzyły. Tak więc należy przypuszczać, że 
pierwsze miesiące pracy nad realizacją zadań nałożo-
nych tą ustawą będą wymagały ogromnego wysiłku 
z naszej strony.

Zetknęliśmy się z kilkoma liczbami, Panie 
Senatorze, i to dosyć rozbieżnymi. Według OSR przy-
gotowanego do ustawy pierwsza liczba, taka przybli-
żona, to było osiem tysięcy podmiotów, które zajmują 
się obrotem węglem. Według ostatnich wiadomości ta 
liczba dochodzi do trzynastu tysięcy. Teraz wszystko 
zależy od tego, jakie państwo przyjmiecie progi, czy 
zostanie dokonana jakaś zmiana, o której wcześniej 
wspominał pan senator Iwan. A od tego, ile będzie 
podmiotów objętych procesem koncesji, będą zależa-
ły nakłady pracy. Ale wyjściowo, zgodnie z danymi 
opartymi na bazie akcyzowej Ministerstwa Finansów, 
na ten moment jest trzynaście tysięcy firm dokonu-
jących obrotów.

Jeżeli pozwolicie państwo, to powiem jeszcze 
jedno. Kilka lat temu, kiedy był wprowadzany obo-
wiązek uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekły-
mi – mówiąc krótko, chodziło o stacje benzynowe, 
a liczba tych podmiotów przekroczyła pięć tysięcy 
– prace urzędu były praktycznie sparaliżowane przez 
kilka miesięcy.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Prezesie.
Pan senator Wiesław Dobkowski.

Senator Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że dzisiaj jest 

4 grudnia, święto górników, Barbórka, i akurat mó-
wimy o węglu kamiennym.

że wszyscy jesteśmy świadomi tego, że handel jest 
generalnie liberalizowany. W związku z tym w tych 
krajach Unii, w których liberalizacja jest posunięta 
o wiele dalej niż u nas, zapewne nie nakłada się na 
przedsiębiorstwa dodatkowych obowiązków. Może 
być nakładany, takie są często praktyki, obowiązek 
rejestracji przedsiębiorstw obracających towarami 
szczególnie wrażliwymi. Myślę, że koncesje na obrót 
bronią i podobnymi materiałami są wszędzie. Czy 
węgiel do takich produktów należy, tego nie wiem 
i nawet mam wątpliwość, czy tak jest. Tak więc jeżeli 
pan senator pozwoli, po zdobyciu wiedzy o rynku 
węgla z przyjemnością odpowiem na to pytanie.

Przechodzę do pytania drugiego pana senatora. 
Istotnie produkcja energii elektrycznej skupia się na 
kilku obszarach, głównie na południu i głównie rze-
czywiście po zachodniej stronie Wisły; sam jestem 
mieszkańcem wschodniej strony Wisły, więc to wiem. 
Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że ta energia 
powinna być produkowana tam, gdzie są odbiorcy. A hi-
storycznie mieliśmy koncentrację wielkich odbiorców 
przemysłowych na południu, na południowym zacho-
dzie. I w związku z tym tam było zapotrzebowanie na 
towar, który zwiemy energią elektryczną. Dzisiaj zdecy-
dowanie na skutek przemian, może nie geograficznych, 
ale gospodarczych, w Polsce to się zaczęło zmieniać, ale 
wciąż ci wielcy odbiorcy są na południu, na północy czy 
na południowym zachodzie. Nie należy traktować Polski 
po wschodniej stronie Wisły jako Polski B, ja absolutnie 
nie czuję się mieszkańcem Polski B.

Straty, o których mówił pan senator, wynikają 
przede wszystkim z niedoskonałości sieci dystrybu-
cyjnych niskiego i średniego napięcia. Mam nadzieję, 
że ogromne wysiłki, jakie czynimy wspólnie z firma-
mi dystrybucyjnymi, niebawem przyniosą zdecydo-
wany efekt w postaci poprawy jakości dostarczanej 
energii. Ale należy pamiętać, że koszt transportu jest 
dosyć istotnym elementem w produkcji. Pamiętać 
również należy, że elektrownie opalane węglem bru-
natnym winny być lokalizowane tam, gdzie ten wę-
giel jest, bo węgiel brunatny jako czysty surowiec 
nie nadaje się do transportu, jest paliwem silnie hi-
groskopijnym i, przewożąc go pomiędzy kopalnią 
a elektrownią, stracilibyśmy bardzo duży procent 
wartości opałowej, jaką ten węgiel posiada. Tak więc 
stary kształt popytu na energię elektryczną wymusił 
takie usytuowanie elektrowni, kształt złóż wymusił 
takie usytuowanie kopalń, stąd wynika takie akurat 
rozmieszczenie. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Prezesie.
Pan senator Jan Michalski, bardzo proszę.
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(senator W. Dobkowski) łożonych na nas obowiązków jak zwykle w sposób 
niebudzący zastrzeżeń.

Odpowiadając na pytania pana senatora dotyczące 
krajów pochodzenia, chcę powiedzieć, że jeśli mó-
wimy o samym, powiedziałbym, czystym udziele-
niu koncesji, to musimy pamiętać o tym, że zgodnie 
z dotychczasowym brzmieniem przepisów koncesje 
mogą uzyskać przedsiębiorstwa, które są zarejestro-
wane w krajach Unii Europejskiej bądź w państwach 
stowarzyszonych. A zatem bezpośrednia działalność 
firmy nieobjętej europejską wspólnotą jest utrudnio-
na. Oczywiście jeśli taka firma założyłaby oddział 
na terenie Unii Europejskiej, to wtedy tak… I to jest 
jedna kwestia.

I druga kwestia. Ten, kto produkuje węgiel, musi 
uzyskać te certyfikaty. Przypuszczam, że większość 
dużych producentów ze Wschodu posiada odpowied-
nie certyfikaty, bo aktywnie działają na rynku za-
granicznym, na którym są wymagane certyfikaty 
środowiskowe i jakościowe. Podkreślam, że to są moje 
przypuszczenia.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Prezesie.
Zadać pytanie chce pan senator Henryk Cioch. 

Tak?
(Senator Henryk Cioch: Tak jest.)
Bardzo proszę.

Senator Henryk Cioch:
Panie Prezesie, czy byłby pan w stanie wskazać 

– jeżeli nie będzie to możliwe, to prosiłbym o od-
powiedź na piśmie – dziesięć firm, które importują 
węgiel z Rosji? Chodzi o największych importerów.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I pan senator Marek Martynowski.
Bardzo proszę.

Senator Marek Martynowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, chciałbym o coś dopytać. W art. 33 

ust 3a możemy przeczytać takie zdanie: „Prezes URE 
może odmówić udzielenia koncesji na obrót węglem 
kamiennym z zagranicą ze względu na zagroże-
nie bezpieczeństwa państwa”. Czy ma pan, Panie 
Prezesie, odpowiednie instrumenty do tego, by móc 
określić takie zagrożenie bezpieczeństwa państwa? 
Czy URE nie powinno czasem posiłkować się cho-
ciażby opinią ABW?

Panie Prezesie, w założeniu ta ustawa ma głównie 
zapobiec importowi węgla z Federacji Rosyjskiej, 
węgla o niskich parametrach, dużej zawartości po-
piołu, siarki i innych elementów, które po prostu… 
Chodzi o to, żeby nie importować tego węgla, bo 
to jest szkodliwe dla polskich kopalń, polskiego 
górnictwa węglowego. Jak sprawozdawca, pan se-
nator Iwan powiedział, zgodnie z przepisami Unii 
Europejskiej nie można ograniczyć kwestii koncesji 
tylko do importu w Unii Europejskiej – to musi być 
obrót. Federacja Rosyjska nie jest członkiem Unii 
i przepisy Unii Europejskiej w zasadzie nie dotyczą 
handlu z Federacją Rosyjską. Pytanie, czy nie moż-
na by tej ustawy tak przekształcić, by ten cel, który 
przyświecał jej autorom, został podtrzymany. Zmiana 
importu na obrót jest szkodliwa dla polskiego górnic-
twa. Według mnie można tego dokonać… Przecież 
chodzi o import z Federacji Rosyjskiej, a nie import 
i handel w krajach Unii Europejskiej. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Jan Michalski.

Senator Jan Michalski:
Dopytuję, Panie Prezesie, o pewne szczegóły doty-

czące przedsiębiorstw ze względu na poprawkę, która 
jeszcze nie jest złożona, i jej ewentualny wpływ na 
proces koncesyjny. Interesuje mnie, czy ma pan dane 
dotyczące średniego poziomu obrotów firm na rynku 
węgla kamiennego, które zajmują się tym obrotem.

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

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
Maciej Bando:
Panie Senatorze, odpowiedź na drugie pytanie: 

nie. Jak powiedziałem, rynek węgla kamiennego 
nigdy nie był w obszarze zainteresowań Urzędu 
Regulacji Energetyki. Decydując się na koncesjo-
nowanie obrotu objęto nim, tak jak powiedziałem, 
tylko paliwa ciekłe i gaz. Nigdy nie zajmowaliśmy 
się węglem kamiennym. Nas interesowało zawsze 
to, co można wytworzyć z tego węgla, a więc ciepło 
czy energia elektryczna. Są to zatem zupełnie nowe 
kompetencje, jakie ustawodawca nakłada na urząd. 
Jednocześnie chcę wszystkich państwa zapewnić, że 
dołożymy wszelkich starań, aby wywiązać się z na-
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Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej, pana senatora Jana Michalskiego, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Michalski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach 

ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw ma na 
celu usprawnienie funkcjonowania specjalnych stref 
ekonomicznych.

Ten cel ma być osiągnięty poprzez: określenie 
przesłanek złożenia wniosku o stwierdzenie wy-
gaśnięcia zezwolenia, wprowadzenie możliwości 
cofnięcia zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy, 
wprowadzenie regulacji dotyczącej zwrotu pomocy 
publicznej, wprowadzenie regulacji dotyczącej prze-
chowywania dokumentacji, wprowadzenie regulacji 
dotyczących wniosku o udzielenie pomocy, wprowa-
dzenie do składu rady nadzorczej spółek zarządza-
jących strefami przedstawiciela ministra finansów 
w miejsce przedstawiciela wojewody, poszerzenie 
katalogu głównych zadań spółek zarządzających 
strefami, doprecyzowanie pojęcia pomocy publicznej 
i wprowadzenie zasady kumulacji, uporządkowanie 
zasad kontroli przedsiębiorców, wprowadzenie jed-
nolitych zasad zmiany zezwolenia bez względu na 
datę jego wydania.

Kwestie dotyczące poprawy funkcjonowania moż-
na troszeczkę rozwinąć. Myślę, że ważny jest punkt, 
który w katalogu głównych zadań zarządzających 
specjalnymi strefami ekonomicznymi wprowadza 
współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi oraz 
szkołami wyższymi w celu dostosowania ich oferty 
edukacyjnej i programów do potrzeb pracodawców 
oraz działania zwiększające potencjał stref do powsta-
wania struktur klastrowych.

Zgodnie z informacją podaną w uzasadnieniu do 
ustawy, prawie 80% pracodawców poszukujących 
pracowników ma trudności z rekrutacją osób o od-
powiednich kwalifikacjach. Mimo ogromnej poda-
ży usług edukacyjnych i szkoleniowych oraz mimo 
szeregu zmian prawnych, które stwarzają szerokie 
możliwości współpracy szkół ponadgimnazjalnych 
i wyższych z przedsiębiorcami, poziom kwalifikacji 
młodych osób wkraczających na rynek pracy nie od-
powiada zapotrzebowaniu. Podejmowanie zaś przez 
przedsiębiorców współpracy ze szkołami ciągle jest 
zjawiskiem rzadkim. Kompleksowe inicjatywy po-
dejmuje bardzo niewiele firm, które potrzebują dużej 
liczby nowych pracowników i jednocześnie mają pro-
blemy z ich rekrutacją. Poza nimi reszta firm potrze-
buje impulsu do podjęcia działań w tej kwestii oraz 
pokazania korzyści i realnych rozwiązań. Dla spółek 

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
Maciej Bando:

Udzielam odpowiedzi na pytanie pierwsze, co 
prawda pan senator Iwan już po części odpowiedział 
na to pytanie. Ja nie dysponuję taką wiedzą, ile firm 
i jakie firmy dokonują obrotu czy przywozu węgla do 
Polski. Spróbuję taką informację zdobyć i ją państwu 
przedstawić.

Pytanie drugie. Proszę państwa, podczas prac le-
gislacyjnych wielokrotnie ten zapis był zmieniany, 
były też wnioski mniejszości. W tej chwili według 
zapisu, który został państwu przedłożony, mam pra-
wo do zasięgnięcia opinii w krajowym rejestrze osób 
skazanych. Jest to jedyne formalne działanie, które 
pozwala mi na skorzystanie z jakiejś bazy danych. 
To wcale nie uniemożliwia mi w sytuacjach, kiedy 
proces wymaga dodatkowego sprawdzenia, zadania 
pytania czy to ABW, czy generalnemu inspektoratowi 
finansowemu. W związku z tym jest to tylko i wy-
łącznie kwestia oceny materiału dowodowego, jaki 
został przedstawiony w procesie wydawania koncesji.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Nie ma już więcej osób zgłaszających chęć zadania 

pytania.
Dziękuję bardzo, Panie Prezesie.
(Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej 

Bando: Dziękuję.)
Dla porządku chciałbym poinformować, że pan 

prezes Urzędu Regulacji Energetyki zobowiązał się 
do udzielenia odpowiedzi na piśmie na pytania zadane 
przez pana senatora Henryka Ciocha.

Proszę państwa, w tej chwili nie ma pana ministra. 
Prosił o przerwę do godziny 12.30. Będzie o tej godzi-
nie obecny i będzie gotowy do udzielenia informacji 
i do odpowiedzi na pytania państwa senatorów.

Ja mam taką propozycję, żeby przejść do następ-
nego punktu, czternastego.

Czy Wysoka Izba wyraża zgodę? Wyraża.
A do rozpatrywania punktu dziesiątego jeszcze 

powrócimy.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektó-
rych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 778, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 778 A.
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(senator sprawozdawca J. Michalski) przedsiębiorcę w formie zwolnienia z opodatkowania 
podatkiem dochodowym. Do czasu zwrotu pomocy 
przedsiębiorcy nie będzie mogło zostać udzielone 
nowe zezwolenie. W przypadku cofnięcia albo stwier-
dzenia wygaśnięcia zezwolenia minister właściwy do 
spraw gospodarki będzie przekazywał naczelnikowi 
urzędu skarbowego właściwego dla przedsiębiorcy 
w sprawach podatku dochodowego kopię wydanej 
decyzji w terminie czternastu dni od jej uprawo-
mocnienia. W ustawie proponuje się, aby roszcze-
nia związane ze zwrotem pomocy przedawniały się 
z upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku ka-
lendarzowego, w którym przedsiębiorca skorzystał 
z pomocy udzielonej w formie zwolnienia z opodatko-
wania podatkiem dochodowym. Zgodnie z zasadami 
udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej 
przedsiębiorca przed rozpoczęciem prac nad projek-
tem powinien złożyć pisemny wniosek o przyznanie 
pomocy. Proponuje się, aby wniosek o przyznanie 
pomocy publicznej udzielanej zgodnie z ustawą skła-
dany był w ramach przetargu lub rokowań.

Oprócz tego w ustawie wprowadzono możli-
wość wcześniejszego składania wniosku do mini-
stra właściwego do spraw gospodarki, w sytuacji 
gdy duży przedsiębiorca planuje nową inwestycję 
na gruncie nieobjętym strefą w dniu złożenia wnio-
sku. Przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć inwe-
stycję po potwierdzeniu przez ministra właściwego 
do spraw gospodarki wystąpienia efektu zachęty. 
Wnioskodawcy nie będą przysługiwać żadne rosz-
czenia z tytułu niewłączenia terenu do strefy lub nie-
wydania zezwolenia.

Ustawa wprowadza również zasady kontroli w jed-
nym przepisie oraz możliwość cofnięcia zezwolenia 
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie 
strefy. Obecnie przedsiębiorca może złożyć jedynie 
wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia, nie 
może złożyć wniosku o jego cofnięcie.

Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach 
ekonomicznych z dnia 30 maja 2008 r. wprowadzi-
ła między innymi nowe zasady zmiany zezwoleń. 
Przedsiębiorcy, którzy otrzymali zezwolenie, po-
cząwszy od sierpnia 2008 r., mają prawo wniosko-
wać o obniżenie warunku zatrudnienia o nie więcej 
niż 20% wielkości bazowej. Dla zezwoleń wydanych 
przed datą wejścia w życie tej ustawy pozostawiono 
dotychczasowe zasady. W ustawie zmienia się ten 
element tak, aby nowe zasady były stosowane także 
do tych przedsiębiorców, którym wydano wcześniej 
zezwolenia.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, komisja wnosi do 
Wysokiego Senatu o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi 
przewiduje się rolę pośrednika odpowiedzialnego za 
kojarzenie biznesu z edukacją przez identyfikację po-
trzeb kadrowych przedsiębiorstw działających w spe-
cjalnych strefach ekonomicznych oraz przyszłych 
inwestorów, identyfikację oferty edukacyjnej w da-
nym regionie w celu jej wykorzystania i ewentualnie 
dostosowania do potrzeb pracodawców. Po piętnastu 
latach funkcjonowania stref widoczne są już pewne 
branżowe skupiska firm, które przy odpowiedniej po-
lityce lokowania nowych inwestycji mają potencjał do 
tworzenia struktur klastrowych. Spółki zarządzające 
powinny w takich przypadkach pełnić rolę koordyna-
tora i tworzyć warunki do rozwoju klastrów.

W ustawie ponadto przesądza się, że zarządzający 
strefą nie świadczy zadań o charakterze powszech-
nym. Może on zlecić wykonywanie zadań osobom 
trzecim z zachowaniem jawności i uczciwej konku-
rencji, w szczególności w trybie przetargów w rozu-
mieniu kodeksu cywilnego.

Ustawa uściśla również kwestie pomocy publicz-
nej, mówiąc, że pomocą publiczną jest zwolnienie od 
podatku dochodowego, tym samym eliminując wystę-
pujące wątpliwości interpretacyjne w tym zakresie.

W ustawie uregulowano też zasady przechowy-
wania dokumentacji związanej z udzielaniem po-
mocy publicznej w formie zezwoleń podatkowych 
udzielanych w strefach. Zgodnie z wymogami Unii 
Europejskiej państwa członkowskie są zobowiązane 
do przechowywania szczegółowej dokumentacji do-
tyczącej każdej pomocy indywidualnej lub programu 
pomocy przez dziesięć lat od dnia przyznania pomo-
cy. W przypadku pomocy udzielanej w formie zezwo-
leń podatkowych przedsiębiorcy mają obowiązek, 
zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, przecho-
wywania dokumentacji tylko przez pięć lat. Ustawa 
wprowadza również obowiązek przechowywania 
ksiąg i związanych z ich prowadzeniem dokumen-
tów do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń 
związanych ze zwrotem pomocy. Niezależnie od tych 
obowiązków przedsiębiorcy korzystający z pomocy 
z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy będą dodat-
kowo przechowywać dokumenty związane z poborem 
podatku oraz innych dochodów budżetu państwa, 
a także przychodów państwowych funduszy celowych 
w zakresie wykonywania obowiązków płatnika do 
czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń zwią-
zanych ze zwrotem pomocy publicznej. Dokumenty te 
są niezbędne do określania kosztów kwalifikowanych 
z tytułu tworzenia miejsc pracy.

Ustawa reguluje też zasady zwrotu pomocy pu-
blicznej udzielanej w specjalnych strefach. W ustawie 
proponuje się, aby cofnięcie zezwolenia skutkowa-
ło obowiązkiem zwrotu pomocy otrzymanej przez 
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(wicemarszałek S. Karczewski) z inwestycji w Polsce, tylko chcemy, żeby mogli o te 
20% to zatrudnienie zmniejszyć, tak żeby w czasie, 
kiedy jest trudniej, zatrudniali mniej osób, ale potem 
podnosili wielkość zatrudnienia wraz ze wzrostem 
liczby zleceń. Tak że chciałam zwrócić uwagę na 
jedną sprawę związaną z poprawkami, które zostały 
wprowadzone w Sejmie.

W Sejmie został także uzupełniony opis, jeżeli 
chodzi o prowadzenie przez zarządzającego strefą 
tak zwanych planów rozwojowych. Jeżeli strefa chce 
pełnić także zadania zamawiającego, to ma być ob-
jęta określonymi działaniami, które są ujęte w art. 8 
ust. 3 ustawy. Posłowie doprecyzowali ten zapis. 
I tutaj mamy pewną zbieżność między ministrem 
gospodarki i ministrem spraw zagranicznych… Nasza 
opinia w tym zakresie nie była pozytywna wobec 
tego jednego zapisu. Ta jednoznaczność jak gdyby nie 
została wyjaśniona w pełni na korzyść ministra spraw 
zagranicznych, dlatego też… Posłowie w Sejmie nie 
podejmowali dalej tego tematu.

Jeżeli są jakiekolwiek pytania, to oczywiście je-
stem do państwa dyspozycji.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
minister związane z omawianym punktem porząd-
ku obrad.

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

To dziękuję bardzo, Pani Minister.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że…
Pan marszałek zapisuje się właśnie w tym mo-

mencie.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Jan Wyrowiński:
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie! Pani 

Minister!
Myślę, że decyzja kluczowa dla przyszłości stref 

zapadła w ubiegłym roku, kiedy parlament zde-
cydował się na to, żeby czas funkcjonowania stref 
przedłużyć do 2026 r., bo perspektywa 2020 r. była 
już za krótka, żeby podejmować decyzje biznesowe. 
I to była kluczowa sprawa, kluczowa decyzja. I my-
ślę, że to była dobra decyzja, mimo że miała wielu 
przeciwników, również w rządzie, niestety. Myślę, 
że eksperyment ze strefami generalnie jest udany. 
W całej Europie konkuruje się o kapitał, o to, żeby 
inwestorzy pojawili się w tym, a nie w innym kraju. 
Nawet najpotężniejsze gospodarki, takie jak niemiec-
ka, francuska czy angielska, też są chciwe kapitału. 

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.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister gospodarki.

Witamy na posiedzeniu podsekretarz stanu, panią 
minister Ilonę Antoniszyn-Klik.

Czy przedstawiciel rządu, czy pani minister pra-
gnie zabrać głos? Tak?

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Ilona Antoniszyn-Klik:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta zmiana ustawy o specjalnych strefach eko-

nomicznych ma na celu zarówno uporządkować, 
jak i ukierunkować strefy na nowe zadania, które 
przed nimi stawiamy. Strefy mają nie tylko pełnić 
rolę potencjalnego pośrednika w przekazywaniu po-
mocy publicznej państwa przedsiębiorcom, którzy 
spełniają bardzo określone warunki zatrudnienia 
i wysokości inwestycji na danym terenie, ale mają 
także podjąć zadanie wsparcia przedsiębiorców przy 
zatrudnieniu odpowiedniej kadry, która ma być po-
zyskiwana regionalnie. Bardzo zależy nam na tym, 
żeby przedsiębiorca przychodzący do strefy miał ta-
kie wsparcie poprzez dobre połączenie zarówno ze 
szkołami ponadgimnazjalnymi, jakie są w regionie, 
jak i szkołami wyższymi. Bardzo nam zależało także 
na tym, żeby w ramach tej nowelizacji zmienić tak 
zwaną zasadę elastyczności zatrudnienia dla przed-
siębiorców, którzy weszli do strefy przed 2008 r. Oni 
mieli bowiem gorsze warunki niż ci przedsiębiorcy, 
którzy są objęci regulacjami ustawy po 2008 r., mają 
o wiele ostrzejsze warunki spełniania wymogów za-
trudnienia. To powodowało, że nierówno traktowało 
się przedsiębiorców, którzy weszli do stref właści-
wie w trudniejszym czasie, bo przed 2008 r., i tych, 
którzy weszli do nich po 2008 r, gdy decyzje były, 
powiedzmy sobie, łatwiejsze. Dlatego chcemy, żeby 
ta elastyczność była równa, taka sama zarówno dla 
tych, którzy weszli do stref po 2008 r., jak i dla tych, 
którzy weszli tam przed 2008 r. Jest to bardzo waż-
ne, ponieważ poziom zatrudnienia oczywiście zależy 
od liczby zleceń. W czasie kryzysu, który nadszedł 
dla wielu branż, przedsiębiorcy muszą reagować ela-
stycznie także w zakresie zatrudnienia. Nie chcemy 
dopuszczać do tego, żeby całkowicie rezygnowali 
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oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (cd.) 

(senator J. Wyrowiński) Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Ogłaszam przerwę do godziny 12.30.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 41  

do godziny 12 minut 32)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, 
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji krymi-
nalnych.

Przypominam, że przed przerwą w obradach mie-
li państwo możliwość zadawania pytań prezesowi 
Urzędu Regulacji Energetyki, panu Maciejowi Bando.

Witam przybyłego na posiedzenie sekretarza 
stanu w Ministerstwie Gospodarki, pana Tomasza 
Tomczykiewicza.

Czy pragnie pan zabrać głos w sprawie rozpatry-
wanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Tomasz Tomczykiewicz: Nie, dziękuję.)

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?

(Senator Jan Michalski: Ja.)
Bardzo proszę. A pana ministra zapraszam tutaj…
Senator Jan Michalski, proszę bardzo.

Senator Jan Michalski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, powtórzę pytania, które zostały 

zadane panu prezesowi URE, kiedy była taka możli-
wość. Chodzi o ustalenie, czy rząd posiada szacunki 
co do tego, jaka liczba podmiotów może zostać objęta 
obowiązkiem koncesyjnym. To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie: jaki jest średni obrót takich 
przedsiębiorstw?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Czy ktoś jeszcze pragnie zadać pytanie?
Pan marszałek Wyrowiński, proszę.

Ta konkurencja szczególnie trwa w naszej strefie, 
w tej strefie, która goni Europę Zachodnią. W związ-
ku z tym my nie możemy tutaj w żadnym momencie 
tracić okazji i musimy proponować kapitałowi takie 
warunki, które będą konkurencyjne wobec warunków 
stwarzanych w Słowacji, w Czechach, na Węgrzech 
itd. I myślę, że generalnie w tej konkurencji stara-
my się dorównywać tamtym, chociaż bywają takie 
sytuacje, kiedy atrakcyjne inwestycje lokowane są, 
niestety, za granicą. Można by tutaj przywołać parę 
takich przykładów.

Ta propozycja nowelizacji to kolejny krok w kierun-
ku udoskonalenia funkcjonowania stref, w kierunku 
ułatwiania tej działalności. Wydaje mi się, że szczególnie 
cenny jest aspekt związany z edukacją, powiązanie edu-
kacyjne. Chodzi o to, żeby w tych częściach Polski, gdzie 
strefy funkcjonują skutecznie, stworzyć możliwości ta-
kich działań edukacyjnych, w efekcie których w strefach 
będą zatrudniani wysoko wykwalifikowani fachowcy, 
polscy fachowcy. I to tacy, których edukacja będzie jak 
gdyby przystosowana do tego, co w danej strefie się dzie-
je. Cała ta idea, cała gospodarka zostały poddane próbie 
kryzysu. I na przykład w naszej strefie – mówię o po-
morskiej strefie ekonomicznej – w tej jej części, która 
znajduje się niedaleko Torunia, w Łysomicach, byliśmy 
świadkami kryzysu, który dotknął firmę Sharp. Ta firma 
skupiła wokół siebie podwykonawców. Niestety, efekt 
kryzysu był taki, że generalnie projekt musiał zostać 
pomniejszony, skurczył się do minimum. Na szczęście 
dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje strefa, jak 
również dzięki temu, że w tej chwili została ustawiona 
perspektywa działania stref do 2026 r., ta strefa powoli 
się odbudowuje, to znaczy pojawiają się inni inwestorzy. 
I myślę, że tak jest w całej Polsce. Chciałbym państwu 
powiedzieć, że pierwsze półrocze tego roku było nie-
zwykle pozytywne, jeśli chodzi o napływ nowych in-
westycji zagranicznych. Myślę, że to było konsekwencją 
naszej ubiegłorocznej decyzji. Te decyzje, które dzisiaj 
podejmujemy, mają głównie charakter porządkujący, 
mają coś ułatwić. Tamta decyzja była strategiczna i do-
brze, że zapadła.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, myślę, że cen-
na będzie obecność przedstawicieli Ministerstwa 
Finansów w spółkach zarządzających, dlatego że to 
ministerstwo było często takim bastionem, który się 
bronił przed jakimikolwiek ułatwieniami dla dzia-
łalności stref. Myślę, że takie, że tak powiem, bez-
pośrednie dotknięcie tematu, przekonanie się, jak to 
funkcjonuje, niejako na żywo i zapoznanie się z pro-
blemami będzie pożyteczne również dla urzędników 
Ministerstwa Finansów i stworzy, jak sądzę, prostre-
fowe lobby na Świętokrzyskiej. A o to też niekiedy 
chodzi. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dziękuję za 
uwagę. (Oklaski)
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pojawiają się informacje o tym, iż sytuacja finansowa 
kopalni, a zwłaszcza śląskiej spółki handlowej, jest 
dramatyczna.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Tomasz Tomczykiewicz:
Dziękuję bardzo.
Dzisiaj obchodzimy święto świętej Barbary, świę-

to górników. Korzystając z okazji, chciałbym przeka-
zać najserdeczniejsze życzenia wszystkim górnikom 
i ich rodzinom.

Odpowiadam na pytanie pana senatora 
Michalskiego. Nie wiemy oczywiście, jakie są średnie 
obroty, bo często są to firmy, w których węgiel jest 
jednym ze sprzedawanych produktów. Najczęściej, 
szczególnie w małych ośrodkach, są to składy, gdzie 
sprzedaje się również materiały budowlane i inne pro-
dukty, stąd nie ma takich statystyk, z których wyni-
kałoby, ile jest tych podmiotów i jakie są ich średnie 
obroty. Jedyną przesłanką jest wykaz, który ostatnio 
ukazał się w Ministerstwie Finansów. Wskazuje on na 
dwanaście tysięcy podmiotów, które zarejestrowały 
się jako obracające węglem. To się wiązało z wprowa-
dzeniem akcyzy na węgiel. Tak że można tu mówić 
o takiej liczbie.

Drugie pytanie, zadane przez pana senatora 
Wyrowińskiego, dotyczyło jakości węgla. Prawda jest 
taka, że jakość węgla rosyjskiego na pewno nie jest 
gorsza niż jakość węgla polskiego. Jest to fakt, zbada-
ły to instytuty polskie. To, o czym pan wspomniał, to 
raczej obiegowy pogląd, a nie rzeczywistość. Prawdą 
jest jednak to, że z Rosji najczęściej przywożony jest 
tak zwany niesort, który dopiero na terenie kraju, 
w licznych sortowniach, zostaje rozdzielony na węgiel 
gruby i węgiel drobny. Być może w takim kontekście 
mówi się o złej jakości węgla, w związku z tym, że 
on nie jest sortowany. Ale pod względem chemicz-
nym, pod względem zawartości wilgoci i popiołu, 
on na pewno nie jest gorszy od węgla polskiego. 
Wprowadziliśmy też w ramach ustaw węglowych 
ustawę o jakości węgla. Dotychczas ani służby cel-
ne, ani państwowa Inspekcja Handlowa nie miały 
de facto podstaw do badania jakości węgla. Teraz 
odpowiednie parametry będą precyzyjnie określone 
i ogłoszone w rozporządzeniu. W ten sposób chcemy 
też wyeliminować niesort – w rozporządzeniu będzie 
wskazane, w jakich przedziałach mogą się mieścić 
średnice ziaren w przypadku węgla sprowadzanego 
czy wprowadzanego do obrotu. To powinno w znacz-

Senator Jan Wyrowiński:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Pod nieobecność 
pana ministra, pan senator Dobkowski, który dzisiaj 
świętuje, zadawał pytania. Z tych pytań wynikało, 
że zasadniczym celem tej ustawy jest obrona przed 
importem rosyjskiego węgla, który, jak stwierdził 
pan senator, jest znacznie gorszej jakości niż węgiel 
polski. Czy pan minister podziela to zdanie? Pytam 
o to, bo z moich informacji wynika, że węgiel impor-
towany z Rosji jest zwykle lepszej jakości niż węgiel 
polski.

Chciałbym również nawiązać do stwierdzenia, 
które znalazło się w uzasadnieniu poselskiego pro-
jektu, gdzie pisze się o tym, że węgiel importowany 
do Polski nie posiada certyfikatów jakościowych, 
a w znaczącej części wykorzystywany jest w go-
spodarstwach domowych. Czytając to zdanie, moż-
na domniemywać, że ten węgiel z importu jest do 
Polski przemycany, a przecież mamy granice, mamy 
kontrole… Czy pan minister podziela taką opinię? 
Z mojej wiedzy wynika, że nasze służby celne są 
zobowiązane do tego, żeby sprawdzać certyfikaty 
jakościowe węgla. Węgiel rosyjski ma swój własny 
certyfikat wewnętrzny, ale z tego, co wiem, jest on 
również poddawany surowej ocenie jakościowej, któ-
ra jest wymagana w związku z tym, że wchodzi na 
teren Unii Europejskiej. Pytam więc pana ministra: 
czy ta kwestia, która była przedmiotem bardzo ostrej 
kampanii, rzeczywiście ma się tak, jak sugerował pan 
senator Dobkowski?

Chciałbym również wiedzieć, jakiej jakości jest 
węgiel, który leży na polskich hałdach. Czy on może 
być spalany bezpośrednio w elektrowniach, czy też 
musi być wzbogacony przez węgiel wyższej jakości? 
Jeżeli tak jest, to skąd będzie ten węgiel wyższej ja-
kości służący do poprawy jakości węgla spalanego 
w naszych elektrowniach? Jakość jest wymagana 
w związku z monitoringiem i potrzebami klimatycz-
no-środowiskowymi. W jaki sposób jakość tego węgła 
jest podwyższana? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Proszę bardzo, pan senator Cioch.

Senator Henryk Cioch:
Panie Ministrze, chciałbym spytać o następującą 

sprawę. Jeżeli chodzi o import węgla z Rosji, to ja-
kiego rzędu są to wielkości: tysiące ton, miliony ton? 
To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie: czy import węgla z Rosji nie ma 
wpływu na sytuację śląskich i lubelskich kopalni? Bo 
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(sekretarz stanu T. Tomczykiewicz) Senator Józef Zając:

Panie Ministrze, kilka pytań, które padły w po-
przedniej części tej sesji i teraz, dotyczy jednego za-
gadnienia. Chciałbym poprosić, jeśli można, o listę 
importerów węgla z Rosji i nazwiska, jeżeli to nie jest 
tajemnica, właścicieli tych firm.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Kto jeszcze ma pytanie?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Tomasz Tomczykiewicz:
Dziękuję bardzo.
Mamy listę wszystkich importerów. Oczywiście 

składu udziałowców tych firm nie znamy. Myślę, że 
nie jest to lista tajna, tak że ją dostarczymy, ale naj-
pierw oczywiście sprawdzimy, czy nie naruszymy 
jakichś przepisów. Jeżeli tylko będzie możliwość do-
starczenia tej listy, to nie ma problemu, dostarczymy 
ją.

Te kaucje ustalone zostały tak, aby węgiel drobny, 
który jest troszkę niepożądany na rynku, bo trafia do 
małych ciepłowni i faktycznie wypiera węgiel pol-
ski… One zostały ustalone tak, żeby tych podmiotów 
było jak najmniej. Dla węgla grubego, który jest pożą-
dany na naszym rynku, o czym wcześniej mówiłem, 
ta kaucja jest o wiele niżej ustawiona, na poziomie, 
naszym zdaniem, akceptowalnym na rynku. Poza tym 
wiem, że będą przedłożone poprawki, które wyłączają 
z procesu koncesji te najmniejsze podmioty, które 
obracają niewielkimi ilościami węgla. On jest, tak 
jak wcześniej wspomniałem, jednym z produktów 
sprzedawanych w składzie, sklepie gdzieś w małych 
miejscowościach.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Pan senator Rulewski. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję.
Panie Ministrze, nie musi pan na to pytanie, które 

zadam, odpowiadać, bo byłem nieobecny i być może 
wyczerpał pan jego istotę. Mianowicie jaki byłby 
pański stosunek do wypowiedzi dyrektora kopalni 
„Bogdanka”, który te działania uznał za nawet nie-
bezpieczne i dyskryminacyjne wobec polskiego pro-
ducenta, wydobywcy węgla? To jest pierwsze pytanie.

Drugie na pewno nie było zadane. Ono nie jest 
wprost, ale… Mówimy o przepływach węgla, być może 

nym stopniu poprawić przede wszystkim pozycję 
klientów, odbiorców indywidualnych węgla. Ich inte-
resy będą lepiej chronione, bo będą oni wiedzieli, co 
kupują. I będzie można sprawdzić, czy sprzedawca nie 
rozmija się z deklaracją dotyczącą tego, co sprzedaje, 
a jeżeli tak, to będzie to surowo karane.

Z Rosji pochodzi 70% naszego importu, to jest 
około 7 milionów t rocznie, z tego tylko niewielka 
ilość trafia do dużej energetyki. Jedynie w Gdańsku, 
ze względu na najniższe koszty dostaw eksportu, 
elektrociepłownia zaopatruje się w węgiel rosyjski. 
Ale to są ilości rzędu kilkuset tysięcy ton. Poza tym 
wspomniany węgiel trafia głównie na rynek indywi-
dualnego odbiorcy. Jest to między innymi tak zwany 
węgiel gruby – u nas brakuje takiego węgla z pro-
dukcji krajowej, a nie jesteśmy w stanie się bez niego 
obyć na rynku lokalnym. W związku z tym wspo-
mniana ilość, około 4–5 milionów t, jest niezbędna, 
aby uzupełnić produkcję, wydobycie węgla grubego 
w naszych kopalniach, co wynika ze specyfiki… Bo 
głównym odbiorcą węgla produkowanego w Polsce 
jest energetyka zawodowa, która potrzebuje miałów 
węglowych, a nie grubego węgla. Ustawa, którą dzi-
siaj procedujemy, ma przede wszystkim uporządko-
wać rynek. Wspomniane zabezpieczenie jest wpro-
wadzane po to, aby przedsiębiorca chcący handlować 
był świadomy, że łamanie prawa, nieprzestrzeganie 
norm jakościowych, może skutkować utratą kaucji, 
a nawet utratą koncesji.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Czy senator Jackowski chce zadać pytanie, czy 
zapisać się do dyskusji?

(Senator Jan Maria Jackowski: Mam pytanie.)
Pytanie…
(Senator Jan Maria Jackowski: Na razie pytanie.)
Proszę bardzo.
(Senator Jan Maria Jackowski: Już mogę?)
Tak, tak.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pana ministra. Skąd tak wyso-

kie kwoty zabezpieczenia dla tych, którzy ubiegają się 
o koncesje? Kto to wymyślił i jakie jest uzasadnienie 
tak wysokich kwot zabezpieczenia? One de facto wy-
kluczają z rynku mniejsze podmioty. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Pan senator Zając. Proszę.
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(senator J. Rulewski) Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, kolejna seria pytań, senatorowie: 
Jackowski, Knosala i Kutz.

Proszę, senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Ministrze, mam trzy pytania. Pierwsze: 

dlaczego konstrukcja ustawy jest taka, że to w roz-
porządzeniu ustala się wysokość opłaty konce-
syjnej? Czy jako przedstawiciel rządu nie uwa-
ża pan, że to powinny być wysokości określone 
ustawowo?

Drugie moje pytanie jest takie: jak rząd prognozuje 
wydobycie węgla kamiennego w Polsce w perspekty-
wie do 2020 r.? Mówię o prognozowaniu wydobycia 
węgla kamiennego w Polsce, z naszych zasobów.

I trzecie pytanie. Czy nie uważa pan, że ta de-
finicja bezpieczeństwa, która jest zawarta w usta-
wie, jest bardzo… Chodzi o tę część, która mówi, 
że można odmówić wydania koncesji ze względu 
na bezpieczeństwo. Czy ta definicja bezpieczeństwa 
nie wymagałaby jakiegoś doprecyzowania? Ona jest 
na tyle ogólna, że może rodzić wątpliwości prawne. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Senator Knosala, proszę.

Senator Ryszard Knosala:

Dziękuję bardzo.
Pan minister mówił przed chwilą o jakości węgla 

ukraińskiego i naszego…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Tomasz Tomczykiewicz: Rosyjskiego.)
Proszę?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Tomasz Tomczykiewicz: Rosyjskiego.)
Rosyjskiego.
W prasie specjalistycznej czytałem wypowiedzi 

prostujące przekonanie, które istnieje w obiegowej 
opinii, to znaczy że ten węgiel zza wschodniej grani-
cy, ogólnie rzecz biorąc, jest kiepskiej jakości i przez 
to jest tani. Otóż ci tak zwani eksperci… Nie wiem 
właśnie, tu jest moje pytanie: na ile sprawdzone jest, 
że to nieprawda, iż ten węgiel, który dociera do nas 
zza wschodniej granicy, zwykle jest całkiem przy-
zwoitej jakości. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
I senator Kutz, proszę.

był tu jakiś wpływ. Jak wiadomo, Ukraina zamówi-
ła 1 milion t węgla w Republice Południowej Afryki. 
Skierowałem do pana pismo – od dwóch miesięcy nie 
mam na nie odpowiedzi – w którym zapytałem, dla-
czego pominięto Polskę, która nie tylko ma nadwyżki 
węgla, ale ma doskonałe warunki do transportu tego 
węgla wprost z kopalni bez przeładunku do użytkowni-
ków na Ukrainie. W tym piśmie było zawarte też pytanie 
– pan mi nie odpowiedział, Panie Ministrze – czy nie 
moglibyśmy starać się, gdyby się okazało, że cena jest 
niedobra, czy jakość tego węgla jest niedobra, o dopłatę 
z funduszów europejskich jako wsparcie Ukrainy.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Czy są jeszcze pytania? Nie.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Tomasz Tomczykiewicz:

Musimy być świadomi tego, że Ukraina jest w okre-
sie przejściowym, w którym się ścierają różne interesy. 
Tam przemysł węglowy i energetyczny jest w rękach 
oligarchów i to oni decydują o kierunku zakupu. My 
borykamy się przede wszystkim z ceną, to jest dla 
nas największy problem. U nas koszt wydobycia jest 
znacząco wyższy od ceny rynkowej, nie jest żadną 
tajemnicą, że w Kompanii Węglowej do każdej wydo-
bytej tony dopłacamy 42 zł. Jeżeli nie będzie szybkich 
działań restrukturyzacyjnych, to doprowadzi to wprost 
do upadku. Ale, żeby było jasne, te działania będą 
bardzo bolesne, bo nie da się utrzymać tego wszystkie-
go, co byśmy chcieli, jednocześnie zmniejszając cenę 
wydobycia, a te koszty w głównej mierze są koszta-
mi pracowniczymi. Ponadto wydajność naszych ko-
palń jest bardzo słaba, nawet gdy chodzi o kopalnię 
„Silesia”, która jest kopalnią czeską, nie mówiąc już 
o „Bogdance”, która ma wielokrotnie wyższą wydaj-
ność niż większość kopalni śląskich. Oczywiście są 
takie postulaty, żeby była jakaś pomoc europejska, ale 
na razie nic z tego nie wychodzi. Tak że zobaczymy.

Jest jeszcze taki problem, że obecnie elektrownie 
ukraińskie działają na inny węgiel, węgiel o wysokiej 
jakości, kaloryczności, a ten nasz węgiel jest niskiej 
kaloryczności. Potrzebny jest remont, moderniza-
cja tych elektrowni pod węgiel gorszej jakości, żeby 
można go było używać masowo w energetyce ukra-
ińskiej. Wiem, że jest taki projekt, że Chińczycy będą 
przeprowadzać modernizację tak, aby każdy węgiel 
mógł być spalany w tych elektrowniach i żeby były 
one uniezależnione od dostaw z Donbasu.
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(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze pytałem 
o bezpieczeństwo, definicję bezpieczeństwa.)

Ta formuła jest oczywiście ogólna i dlatego jest 
też kontrowersyjna, ale po to, żeby można było ją 
stosować w szczególnych przypadkach, musi właśnie 
tak wyglądać.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Czy ktoś jeszcze ma pytania? Pan senator Cioch. 

Czy jeszcze ktoś?
Proszę bardzo, pan senator Cioch. Potem pan se-

nator Jackowski.

Senator Henryk Cioch:
Panie Ministrze, dzisiaj oczywiście jest święto 

górników, Dzień Górnika, więc górnikom z Łęcznej 
i okolic jestem winien pytanie.

Panie Ministrze, kopalnia węgla kamiennego 
„Bogdanka” została sprywatyzowana w 100%. W ża-
den sposób nie można ustalić, kto jest właścicielem 
ponad 60% akcji tejże spółki. Może pan powie. Skarb 
Państwa ma tam 0%. Czyli kto jest dysponentem, 
właścicielem prawie 2/3 akcji?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Tomasz Tomczykiewicz:
To jest spółka giełdowa. Myślę, że wiadomo, kto 

jest właścicielem i jakie są fundusze. A ustalanie, kto 
jest właścicielem tych funduszy…

(Senator Stanisław Gogacz: To Skarb Państwa nie 
ma nawet jednej akcji?)

…to już praca dla śledczych, a nie dla ministra.
(Senator Stanisław Iwan: Nie ma.)
Nie ma.
(Senator Stanisław Gogacz: Myślałem, że chociaż 

jedną ma.)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Pan senator Jackowski, proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
W związku z moim poprzednim pytaniem do-

tyczącym bezpieczeństwa i możliwości niewydania 
koncesji ze względu na bezpieczeństwo, które jest, 
jak sam pan minister przyznał, pojęciem bardzo 
ogólnym… Jaki jest stosunek rządu do ewentualnej 
poprawki, która doprecyzowywałaby ten przepis, 
wskazując, że chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, 
ponieważ ono jest, powiedziałbym, łatwiej definio-
walne? Dziękuję.

Senator Kazimierz Kutz:

Ja bardzo przepraszam, byłem na innym zebraniu 
i nie mogłem od początku brać udziału w tej na pew-
no frapującej dyskusji na temat, jakkolwiek by było, 
najważniejszej sprawy, która trapi obecnie społeczeń-
stwo śląskie – losu polskiego górnictwa, w przypadku 
którego, jak wiemy, państwo polskie jest kompletnie 
bezradne. A więc porównywanie, czy węgiel rosyj-
ski jest lepszy od polskiego itd., jest dla mnie jakąś 
dziecinadą. Problem jest taki, że nad przemysłem 
węglowym, nad Śląskiem zbierają się czarne chmury. 
W związku z tym pytam brutalnie: czy polski rząd 
ma już wytypowane kopalnie do likwidacji i daty ich 
likwidacji? Jak to wygląda od tej strony, o której się 
publicznie nie mówi?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Tomasz Tomczykiewicz:

Zacznę od ostatniego pytania. Został powołany 
pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji, pan 
minister Kowalczyk. To on jest w trakcie przygotowy-
wania programu, który w ciągu tygodnia ujrzy światło 
dzienne. W związku z tym nie jestem w stanie teraz 
panu senatorowi odpowiedzieć na pytania, które ko-
palnie i w jakim czasie. Na dziś w procesie likwidacji 
jest jedna kopalnia, „Kazimierz Juliusz”. Została ona 
przeniesiona do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a jej 
wydobycie powinno wygasnąć gdzieś w okolicach 
kwietnia, maja. Dopóty będzie tam wydobywany wę-
giel, dopóki będzie się to opłacało. Z chwilą, gdy to 
będzie nieopłacalne, wydobycie zostanie wstrzymane 
i kopalnia będzie w procesie likwidacji.

Kiedy będzie podana lista kopalń do likwidacji? 
Musimy wykazać jeszcze trochę cierpliwości. W cią-
gu tygodnia powinniśmy znać program restruktu-
ryzacji górnictwa węgla kamiennego na Śląsku, bo 
przecież problem głównie dotyczy Śląska.

Co do opłaty koncesyjnej, to przypomnę, że 
wszystkie opłaty koncesyjne związane z energią elek-
tryczną i z gazem są zawarte w rozporządzeniu Rady 
Ministrów. Taki jest schemat działania i oczywiście 
jest to zgodne z prawem. Zakłada się do 2020 r. oko-
ło 65 milionów t węgla kamiennego, ale oczywiście 
to są tylko prognozy. Trzeba bowiem zauważyć, że 
bardzo szybko rozwija się energetyka z odnawialnych 
źródeł energii, że energetyka prosumencka będzie 
miała znaczący wpływ na zużycie paliw kopalnych.
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i prędko zwrotu z kapitału nie będą mieli. Ten kry-
zys cenowy spowodował, że rachunek ekonomiczny 
również w tej prywatnej kopalni się załamał, mimo 
że związki zawodowe zgodziły się na wszelkie zmia-
ny, jakie proponował pracodawca. Chodziło o sied-
miodniowy tydzień pracy, rezygnację z wszystkich 
dodatków specjalnych, które są w górnictwie, i tak 
dalej. Niestety takiego porozumienia w górnictwie, 
w tych spółkach państwowych między prezesami 
a związkami zawodowymi nie ma. No i to jest głów-
na przyczyna tego, że brakuje widocznych reform 
w spółkach węglowych.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Jeszcze…
(Senator Kazimierz Kutz: Ja chciałbym nawiązać 

do pytania…)
Tak? Proszę.
(Senator Kazimierz Kutz: Mogę?)
Proszę.

Senator Kazimierz Kutz:

Panie Ministrze, pan unika moim zdaniem odpo-
wiedzi na drugie pytanie. Ja postawiłem pytanie, ile 
szacunkowo trzeba miliardów, żeby górnictwo stanęło 
na nogi, żeby funkcjonowało, było opłacalne, żeby nie 
było zwolnień i tak dalej. Czy trzeba 50 miliardów, czy 
140 miliardów? Przecież wy w ministerstwie musicie 
mieć jakieś szacunki dotyczące tego, ile by ten, za 
przeproszeniem, bajzel kosztował, ile by kosztowało 
to, żeby on nie… Bo w gruncie rzeczy to, o czym pan 
mówi, o czym my mówimy, sprowadza się do tego, 
że polskie górnictwo jest właściwie w stanie upadło-
ści, że trzeba ogłosić plajtę. Pieniędzy nie dostajemy, 
państwo nie ma takich możliwości, a Polacy nie zgo-
dziliby się na to, żeby ładować miliardy… Pamiętam, 
że ostatnia dotacja z Unii Europejskiej na górnictwo 
w Polsce – to było bodaj piętnaście, dwadzieścia lat 
temu – wynosiła 600 milionów i była przeznaczona 
na likwidację kopalni, które wtedy pański poprzednik 
razem z Buzkiem likwidowali. I to było wszystko. 
Tak więc liczenie na jakąkolwiek pomoc Unii w tym 
przypadku – lepiej to wiecie ode mnie… To jest nie-
możliwe. A więc co z tym wszystkim będzie? Co 
się ostanie? Przecież pan jest Ślązakiem i pan wie, 
że nad Śląskiem zbiera się wielka chmura. Tam jest 
wiele problemów związanych nie tylko z węglem, 
ale także z ludźmi, z Ruchem Autonomii Śląska i tak 
dalej, co staje się coraz bardziej niebezpieczne. A rząd 
ani o tym nie mówi, ani nic nie robi, nic nie ogłasza. 
Zostawił to Tusk nowej pani premier, a ona Bogu 
ducha winna do tej pory, jak podejrzewam, nie wie, 
co z tym wszystkim zrobić.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę, senator Kutz.

Senator Kazimierz Kutz:
Chciałbym zapytać o dwie bardzo proste liczby. 

Chciałbym, żeby pan nam powiedział o tym, jak 
wielka jest, w milionach, skala deficytu górnictwa 
w ostatnich trzech latach. Jak wielka jest ta suma? 
Ile według pana jako osoby, która zajmuje się tym 
już od jakiegoś czasu, potrzeba pieniędzy na to, żeby 
dzisiejsze górnictwo stanęło na nogi? Ile to byłoby 
miliardów? Jak się te rzeczy mają do siebie? Co mo-
głoby z tego wynikać?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Tomasz Tomczykiewicz:
Zadłużenie górnictwa jest szacowane na około 

12 miliardów zł. To jest zadłużenie wobec dostaw-
ców, bo, jak wiemy, okres zapłaty za faktury był cały 
czas przesuwany. Zobowiązania bankowe i inne… 
To zadłużenie ciągle rośnie. W ubiegłym roku suma 
strat była na poziomie około 1 miliarda zł. W tym 
roku będzie podobnie, ale dużo zależy od tego, jak 
wypadnie IV  kwartał, bo wiemy, że w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej były symptomy wskazujące na po-
prawę, na możliwość wyjścia na plus. No ale to jest 
spółka giełdowa. W przypadku węgla koksującego 
mamy do czynienia z zupełnie innymi…

Przypomnę, że w ciągu ostatnich dwóch lat cena 
węgla spadła o ponad 25%, co jest główną przyczy-
ną… I oczywiście brak reform wewnątrz spółek wę-
glowych. Jak wszyscy wiemy, jeżeli przedsiębiorstwo 
w odpowiednim momencie nie reaguje na sygnały 
z rynku, to potem pojawia się lawina kłopotów i coraz 
trudniej jest z nich wyjść. W takiej sytuacji są dwie 
spółki – Katowicki Holding Węglowy i Kompania 
Węglowa. Kompania Węglowa to największa spółka 
węglowa w Europie zatrudniająca około sześćdzie-
sięciu tysięcy pracowników.

Nakłady są wielomiliardowe. Dzisiaj bardziej na 
miejscu jest pytanie o to, ile kopalni powinno zostać 
na rynku, aby zaspokoić potrzeby rynku krajowego 
i zapewnić eksport, który prowadzimy, a jednocze-
śnie móc przynajmniej bez straty wydobywać… To 
są wielomiliardowe nakłady. Na przykładzie małego 
zakładu wydobywczego „Silesia”… Od momentu za-
kupu tej kopalni Czesi włożyli w nią około 1 miliar-
da zł. Ale trzeba przyznać, że natrafili na zły okres 
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(senator K. Kutz) (Senator Jan Maria Jackowski: Ale jeszcze moje 
pytanie…)

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: No wła-
śnie. Jeszcze ta odpowiedź…)

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek, może ja powtórzę.
Mnie chodziło o to, żeby pan minister zadeklaro-

wał: jeżeli zostanie złożona poprawka doprecyzowu-
jąca, że chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, bez 
ogólnego słowa „bezpieczeństwo”, tylko z doprecyzo-
waniem, to czy rząd poprze taką poprawkę? To była 
treść mojego pytania. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Tomasz Tomczykiewicz:

Rząd takiej poprawki nie poprze. Była wielogo-
dzinna dyskusja na ten temat i na koniec wszyscy 
zgodziliśmy się, że ten zapis, który jest w ustawie, 
jest najlepszy i że jest najlepszym instrumentem dla 
prezesa URE, który go wykorzysta wtedy, kiedy to 
bezpieczeństwo będzie zagrożone – bo bezpieczeń-
stwo energetyczne wiąże się z o wiele węższym za-
kresem działania.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Rozumiem, że nie ma więcej pytań?
(Senator Henryk Cioch: Jeszcze ja mam pytanie, 

już ostatnie.)
Senator Cioch, proszę.

Senator Henryk Cioch:
Ostatnie pytanie.
Panie Ministrze, czy nie uważa pan w związku 

z tym, że jest przygotowywany plan restrukturyzacji 
polskiego górnictwa… A węgiel jest przecież dobrem 
narodowym i byliśmy dumni – przynajmniej moje 
pokolenie – przez całe lata z tego powodu, i bardzo 
cieszyliśmy się, iż te złoża są nie tylko na Śląsku, 
ale też na Lubelszczyźnie, tam to są potężne złoża. 
I cieszy nas, że tam… To akurat jest dla mnie tro-
chę dziwne, że na Śląsku likwiduje się kopalnie, a na 
Lubelszczyźnie kopalnie się buduje, tak że jakoś nie 
jestem w stanie załapać, o co w tym wszystkim cho-
dzi. W każdym razie czy nie uważa pan, jak pan mi-
nister, bodajże minister Wójcik, ekspert od finansów 
publicznych, który przygotowuje plan restrukturyza-
cji polskiego górnictwa…

(Głos z sali: Kowalczyk.)
I jeżeli ten plan zostanie…

A więc moim zdaniem na dłuższą metę nie da 
się ukrywać tego, że najważniejszy problem współ-
czesnej Polski wiąże się ze Śląskiem i z tym podsta-
wowym paliwem – polskim węglem. A więc ja bym 
chciał, żeby pan powiedział szacunkowo, niezobo-
wiązująco, nawet prywatnie, ile trzeba by wpompo-
wać w tej chwili w górnictwo, żeby ono stanęło na 
nogi i, powiedzmy, nie obciążało społeczeństwa. Bo 
moim zdaniem musi być jakaś liczba, kwota, którą 
wy musicie znać.

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Jest 
taka, czy nie?)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Tomasz Tomczykiewicz:
Ja się z panem senatorem oczywiście zgadzam, 

że na Śląsku jest wiele problemów, których rozstrzy-
gnięcie leży w rękach władz centralnych. I na pewno 
jednym z nich jest górnictwo. Tak jak powiedziałem, 
jest przygotowany program, który będzie ogłoszo-
ny w ciągu tygodnia. Nie chciałbym wyprzedzać… 
Trwają wszelkie obliczenia z tym związane, ale we-
dług mnie taki czysto inwestycyjny program dla gór-
nictwa wymagałby kilkunastu miliardów złotych. To 
nie są dziesiątki miliardów złotych, to jest kilkana-
ście…

(Senator Kazimierz Kutz: Ale pan mówił o 12 mi-
liardach długów…)

Tak, tak.
(Senator Kazimierz Kutz: A co dalej?)
(Senator Stanisław Iwan: Ale to nie jest dyskusja.)
No, ale te zobowiązania… Każda firma ma ja-

kieś zobowiązania. To nie są jeszcze zobowiązania 
przeterminowane, które by niepokoiły. Na przy-
kład Katowicki Holding Węglowy musi wybudo-
wać szyb centralny, no to jest inwestycja rzędu 
3 miliardów zł. Tak więc ja mówię o takich inwe-
stycjach prorozwojowych, a nie takich, które są ro-
bione każdego dnia, a przecież są przygotowywane 
przodki, żeby otwierać nowe fronty robót, i wiele 
miliardów rocznie jest inwestowanych w górnic-
two. Tak więc trzeba wykonać kilka dużych in-
westycji, jak na przykład w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej trzeba dokończyć szyb, którego budowę 
odroczono ze względu na kryzys, i trzeba zrobić 
szyb centralny w KHW. A większość środków, ja-
kich dzisiaj potrzebuje górnictwo, potrzeba na pro-
ces restrukturyzacyjny, a on niestety będzie wiązał 
się też z dobrowolnymi odejściami z górnictwa, bo 
przy poprawianiu wydajności nie da się zachować 
wszystkich miejsc pracy w górnictwie.

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: I jeszcze…)
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(senator H. Cioch) Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Czy w związku z tą informacją pan senator Kutz 

nadal oczekuje…
(Senator Kazimierz Kutz: Nie, dziękuję bardzo.)
Rozumiem. A więc proszę o odpowiedź na piśmie 

tylko na pytanie senatora Zająca.
Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Tomasz Tomczykiewicz: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Stanisława 

Iwana.

Senator Stanisław Iwan:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie Prezesie! 

Wysoka Izbo!
W ciągu tych dwóch tygodni miały miejsce ana-

lizy, toczyły się rozmowy dotyczące konsekwencji 
zamiany słowa „import” czy „przywóz” na wyraz 
„obrót”. Pojawiły się w tej sprawie głosy społecz-
ne – głos zabrała między innymi Izba Gospodarcza 
Sprzedawców Polskiego Węgla – były debaty ra-
diowe i telewizyjne czy publikacje prasowe. Mam 
tutaj artykuły z „Dziennika Gazety Prawnej” czy 
z „Rzeczpospolitej”. Głównym przedmiotem troski 
było to, żeby wprowadzenie wyrazu „obrót” – obrót 
miałby dotyczyć wszystkich tych, którzy handlują 
węglem – nie spowodowało, powiedziałbym, wycię-
cia wielu małych firm. To mogłoby doprowadzić, po 
pierwsze, do utraty miejsc pracy i środków do ży-
cia przez określoną grupę ludzi. Po drugie, mogłoby 
bardziej zmonopolizować obrót, skoncentrować go 
w rękach mniejszej grupy firm.

W związku z powyższym chciałbym złożyć 
poprawki. Te poprawki powstały w uzgodnieniu 
z Ministerstwem Gospodarki. Clou tych poprawek 
polega na tym, żeby w ustawie – Prawo energetyczne, 
gdzie są wyłączenia dotyczące… Chyba w art. 23. 
Tak?

(Głos z sali: Chyba art. 32.)
No mniejsza z tym… Chodzi w nim o to, że obrót 

energią za pomocą instalacji poniżej 1 kV na potrzeby 
własne jest wyłączony spod obowiązku koncesjo-
nowania. Tak z pamięci przywołuję ten przepis… 
Poprawka polega na tym, aby w tym samym artyku-
le dodać wyrazy: jeżeli roczna wartość obrotu tym 
węglem przekracza równowartość 250 tysięcy euro. 
To jest mniej więcej 1 milion zł; to jest co najmniej 
1 tysiąc t w obrocie rocznym. Takie warunki spełnia, 
powiedziałbym, skład w jakimś małym miasteczku, 
gdzieś na prowincji, w którym ludzie zaopatrują się 
w te kilka ton – tonę, dwie, trzy czy pięć – węgła. To 
jest zasadnicza poprawka.

Kowalczyk. Przepraszam. Pan Kowalczyk od in-
stytucji kapitałowych był w Ministerstwie Finansów.

Czy nie należałoby więc przeprowadzić w Senacie 
takiej debaty? I chyba dobrze by było, żeby tamten 
pan minister i pan taką szeroką informację złożyli.

I tu moje pytanie. Kiedy taka debata ewentualnie 
mogłaby się odbyć? Czy jeszcze w grudniu, czy ten 
projekt będzie gotowy za dwa tygodnie, czy ewentu-
alnie dopiero w styczniu?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Tomasz Tomczykiewicz:
My oczywiście jesteśmy do dyspozycji, więc kiedy 

tylko Wysoka Izba sobie zażyczy, jeśli tylko program 
będzie już gotowy, to będziemy odpowiadać na każde 
pytanie. I to chyba wszystko.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Nie ma więcej pytań. Dziękuję.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez senatora Zająca i przez senatora Kutza, jeśli 
chodzi o tę dotację, i to ma być dokładna odpowiedź, 
jaki… Tak?

(Senator Kazimierz Kutz: Szacunkowo ile napraw-
dę trzeba by wpompować…)

Tak, więc także na pytanie senatora Kutza odpo-
wiedź pisemna w takim razie…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Tomasz Tomczykiewicz: Ja chciałbym…)

Tak?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Tomasz Tomczykiewicz:
Jeśli pani marszałek pozwoli, powiem tak: ostatnia 

dotacja była w 2010 r. w kwocie 400 milionów zł na 
inwestycje początkowe. Był to ostatni rok, w którym 
Unia pozwalała wspierać górnictwo węgla kamienne-
go. Kolejną taką datą jest 2018 r., do tego czasu można 
wspierać likwidację kopalń z budżetu państwa. Po tej 
dacie ten proces nie będzie mógł być finansowany. Na 
procesie likwidacji na przykład górnictwo niemiec-
kie… Tam już bardzo długo likwiduje się kopalnie 
i oni de facto dopłacają do produkcji węgla. Ważne, 
aby proces restrukturyzacji oraz ewentualna likwi-
dacja kopalni odbyły się jak najszybciej tak, żebyśmy 
zdążyli do 2018 r. To przecież nie jest proces, któ-
ry może się odbyć w ciągu jednego roku czy nawet 
dwóch. Dziękuję bardzo.
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(senator S. Iwan) uczciwym i sprawiedliwym zabezpieczeniem, będzie 
tu zależność od limitu obrotu. Jest to tak obliczone, 
aby stanowiło wystarczające zabezpieczenie na wypa-
dek możliwych nieprawidłowości w imporcie. Należy 
jednak dodać, że – jak wynika z moich informacji 
– do takich nadużyć nie dochodzi. Tak więc to nie 
jest główny powód wprowadzenia tych zabezpieczeń.

Chciałbym również odnieść się krótko do tej kwe-
stii, która była poruszona, a mianowicie do kwestii 
9 milionów t węgla zalegającego na hałdach. To nie 
jest taki prosty problem, jakby się mogło wydawać. 
Sprzedaż tego węgla wprost nie jest możliwa ze 
względu na jego stan techniczny. Omówienie tego 
tematu i tego problemu wymaga specjalistycznej ana-
lizy i wzięcia pod uwagę tego, jaki to jest węgiel – 
chodzi mi o zawartość siarki i popiołów. Z informacji, 
które mam od specjalistów, wynika, że ten węgiel 
nie nadaje się wprost do spalenia w elektrowniach. 
Tak więc problem jest bardziej złożony. Według in-
formacji, które posiadam, jedyną metodą spalenia 
takiego węgla jest uszlachetnienie go węglem lepszym 
jakościowo.

Z kolei importowany węgiel bywa różnej jakości, 
w zależności od kopalń, z których jest sprowadzany. 
I to nie jest tak, że z danego kraju pochodzi tylko je-
den rodzaj węgla. To fakt, że Ukraina ma najczęściej 
węgiel relatywnie słabej jakości. Ale jakość węgla 
z kopalń rosyjskich jest różna. Są kopalnie, które 
dysponują węglem bardzo dobrej jakości, którego, 
powiem wprost, potrzebujemy, ale są też kopalnie, 
które dostarczają węgla o jakości porównywalnej do 
naszego. Tak więc problem jest o wiele bardziej zło-
żony. 

Dziękuję za uwagę i składam całość poprawek. Ja 
przeczytałem państwu tylko istotę tych poprawek. 
Całość składam na ręce pani marszałek. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Senator Józef Zając, proszę.

Senator Józef Zając:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
Kiedy przysłuchuję się mającej właśnie miejsce 

dyskusji, odnoszę wrażenie, że wszyscy się tutaj 
troszkę okłamujemy. Mówimy o problemach zwią-
zanych z zapotrzebowaniem na węgiel, problemach 
związanych z wydobyciem węgla, problemach so-
cjalnych górników i ogromnej, śląskiej populacji, ale 
gdzieś nam zniknęła przede wszystkim ekonomia. 
I to, od czego tutaj uciekamy… Uciekamy właśnie 
od ekonomii. Raz wspomniano o kopalni lubelskiej, 
o „Bogdance”. Wszystkim wiadomo – to można zna-
leźć w literaturze, w zasadzie gdziekolwiek – jakie 

Są tutaj jeszcze pewne uściślenia dotyczące defi-
nicji nabycia wewnątrzwspólnotowego; są tutaj kwe-
stie doprecyzowujące, konsekwencje wprowadzenia 
słowa „obrót”.

I uzasadnienie. Proponowane poprawki mają na 
celu wyeliminowanie wątpliwości w zakresie zgod-
ności rozwiązań zawartych w uchwalonej przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej ustawie dnia 7 listopada 
2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 
ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazy-
waniu informacji kryminalnych z art. 26 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Do tego spro-
wadzają się moje poprawki, które składam na ręce 
pani marszałek. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Zapraszam senatora Grzegorza Czeleja.

Senator Grzegorz Czelej:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ustawa, nad którą teraz debatujemy, moim zda-

niem narusza zasadę swobody działalności gospodar-
czej. Mam również bardzo poważne wątpliwości, czy 
nie łamie zasady równości podmiotów gospodarczych 
wobec prawa. Ale moim zdaniem przede wszystkim 
łamie ona zasadę swobodnego przepływu towarów 
w ramach Unii Europejskiej. Przyjęcie tej ustawy 
w tym kształcie moim zdaniem może pogorszyć zasa-
dy konkurencji na tym rynku, stanowi realną groźbę 
monopolizacji importu węgla, a w efekcie prowadzi 
do wzrostu cen. W związku z tym należałoby zadać 
pytanie, czy jest w ogóle sens wprowadzać tę ustawę.

Chciałbym jednak w tej chwili złożyć poprawki, 
których istotą jest wprowadzenie przedziałów w li-
micie importu węgla kamiennego i wprowadzenie 
różnych progów zabezpieczenia w zależności od tych 
przedziałów. W związku z tym proponuję, aby rocz-
ny limit importu węgla kamiennego był określany 
w przedziałach: do 50 tysięcy t, do 100 tysięcy t, do 
500 tysięcy t i powyżej 500 tysięcy t i aby w tych 
przedziałach zróżnicować zabezpieczenie majątko-
we, tak aby ono wynosiło: w przypadku limitu do 
50 tysięcy t – 1 milion zł; w przypadku limitu do 
100 tysięcy t – 2 miliony zł; w przypadku limitu do 
500 tysięcy t – 10 milionów zł; w przypadku limitu 
powyżej 500 tysięcy t – 50 milionów zł. Dlaczego? 
Dlatego, że mierzenie jedną miarą, tak jak jest to w tej 
chwili, wszystkich podmiotów prowadzi po prostu 
do szybkiej likwidacji wszystkich małych i średnich 
podmiotów, a w związku z tym do de facto likwida-
cji zasady konkurencyjności na tym rynku. Moim 
zdaniem te poprawki będą najzwyczajniej w świecie 
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(senator J. Zając) bez zagrożenia tąpnięciem, bez kurzawek, bez innych 
utrudnień. Z nich w tej chwili korzysta „Bogdanka”, 
nie najlepiej usytuowana w tym pasie węglowym od 
Radzynia do Hrubieszowa. To jest przyszłość, tylko 
trzeba sobie poradzić z innymi sprawami, ze sprawa-
mi socjalnymi Śląska.

Przyjeżdżają do nas, na Chełmszczyznę, przed-
stawiciele firm węglowych. Przedstawiciele zarządu 
i rady nadzorczej jednej z nich powiedzieli wprost, 
że ich przyszłość i przyszłość wydobycia węgla jest 
właśnie tam. Nie da się przed tym uciec. Teraz jest 
to już tylko kwestia naszego wyboru, czy będziemy 
przeznaczać pieniądze na sprawy socjalne, że tak po-
wiem, okołowęglowe, czy będziemy rozważać stronę 
ekonomiczną wydobycia węgla.

Wiele razy zetknąłem się z tym, że dane o węglu 
lubelskim, a właściwie chełmskim, są skrzętnie po-
mijane, robi się takie różne circumvents, żeby o nich 
nie wspominać. A to są zasoby, z których należy 
skorzystać, dające możliwości cenowe absolutnie 
konkurencyjne, nawet w stosunku do cen rosyjskie-
go węgla uralskiego: 130 zł za tonę czy 270 zł albo 
360 zł za tonę – to jest różnica, i chyba nie potrzeba 
innych argumentów. A przy tym kwestia łatwości 
funkcjonowania w prawie pustym terenie… Prezes 
jednej z firm węglowych powiedział – już kończę – że 
gdyby musiał uzyskać wszystkie zgody na rozpoczę-
cie takich wierceń, jakie przeprowadzono w ciągu 
ostatnich dwóch lat na Śląsku, to by mu to prawdo-
podobnie zajęło pięć, sześć lat. A ile mu to zajęło 
na Chełmszczyźnie? Trzy godziny. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Proszę bardzo, senator Jan Michalski.

Senator Jan Michalski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Dzisiejszy dzień to jest rzeczywiście okazja do 

tego, żeby być może także i z tej trybuny złożyć ży-
czenia wszystkim górnikom. A zatem wszystkim 
górnikom, a szczególnie moim górnikom z Turowa, 
tradycyjne: szczęść Boże!

Teraz wracam do przedmiotu debaty. Podczas 
zadawania pytań panu prezesowi URE uzyskałem 
informację o tym, że ustawa może objąć nawet kilka-
naście tysięcy podmiotów. Często są to nieduże pod-
mioty. Chciałbym zaproponować państwu poprawkę 
nawiązującą do tego, co już mówił pan senator Iwan, 
jeśli chodzi o kwestię wyłączenia podmiotów z obo-
wiązku koncesyjnego. Kwota, którą zaproponował 
pan senator Iwan, 250 tysięcy euro, jest kwotą małą, 
to jest naprawdę niewielki obrót. Pomyślałem sobie, 
że dobrze byłoby sprawdzić działanie ustawy przede 

są koszty wydobycia tony węgla w poszczególnych 
regionach. Węgiel rosyjski kosztuje w sprzedaży 
bodajże około 270 zł za tonę, w czym bije węgiel 
polski, bo węgiel polski kosztuje 330–360 zł – mam 
na myśli sam koszt wydobycia. W przypadku węgla 
lubelskiego, znakomitego węgla, koszt wydobycia 
wynosi 130 zł. A po ostatnich pracach, do których 
organizacji trochę się przykładałem, przez trzy lata 
usiłując przekonać różne osoby decydujące, aby 
przeprowadzono wiercenia sytuujące kopalnię… Bo 
badania w wielu miejscach zostały wykonane w naj-
wyższej klasie zagęszczenia wierceń. W przypadku 
węgla, który można teraz wydobywać, po usytuowa-
niu hipotetycznych kopalni, udałoby się – i podpi-
sują się pod tym stwierdzeniem fachowcy, którzy 
powiedzieli to publicznie – obniżyć koszt wydoby-
cia jednej tony tak, żeby wynosił on poniżej 100 zł. 
Jest to możliwe z uwagi na usytuowanie pokładów 
węgla i równomierność tych pokładów. Na dodatek 
w obydwu miejscach, gdzie przeprowadzono badania, 
nie ma zagrożenia związanego z kurzawką. I gdyby 
tych 14 miliardów zł, o których mówił pan minister, 
przeznaczyć na budowę kopalń – a budowa jednej 
to bodajże od 3,5 do 4 miliardów zł – i wydobywać 
węgiel właśnie po cenie… Niech będzie 130 zł za 
tonę. To jest niewiele ponad jedną trzecią kosztów 
wydobycia tony węgla na Śląsku.

I teraz pytanie: czy tutaj, na tej sali, obowiązują 
zasady, że w przemówieniach podejmujemy również 
ekonomiczne rozważania, czy też mamy je w ogóle 
odrzucać, a zajmować się powinniśmy tylko spra-
wami socjalnymi górników? Rozumiem, że to jest 
problem, z którym trzeba się uporać, z którym nie ma 
żartów, jak widzimy od czasu do czasu. Zresztą chyba 
dzisiaj nawet w telewizji to, że nie ma żartów, zosta-
ło pokazane. Poza tym obowiązuje nas ekstremalne 
gospodarowanie tym, co posiadamy. Rozwinięcie 
wydobycia węgla na Lubelszczyźnie, dokładnie na 
Chełmszczyźnie jest absolutną koniecznością, chyba 
że ktoś dysponuje dopłatą 260 zł do wydobycia 1 t 
węgla. Wtedy można wydobywać węgiel nawet tam, 
gdzie go nie ma, albo tam, gdzie już się go wydoby-
wać nie daje.

Niemieccy fachowcy na jednej z konferencji wę-
glowych w Katowicach, w której uczestniczyłem, 
powiedzieli, że jeżeli będziemy prowadzić racjonal-
ną gospodarkę, to za dwadzieścia lat na Śląsku nie 
będzie mogła funkcjonować już żadna kopalnia, bo 
węgiel jest bardzo głęboko. A skoro jest głęboko, to 
warunki jego wydobycia są bardzo trudne. Trzeba 
więc przemieścić się tam, gdzie są ogromne zasoby 
węgla. Powiem w tym miejscu, że po wierceniach 
w rejonie Rejowca niedaleko Chełma potwierdzono 
istnienie pokładów na głębokości 2,90, 2,60, 2,40 m 
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(senator J. Michalski) ków. Ta poprawka został odrzucona głosami tej Izby. 
Myślę, że ona bardzo przyczyniłaby się do ochrony 
naszego krajowego wydobycia.

W innej debacie, kiedy w tej Izbie razem z mar-
szałkiem Borusewiczem spożywaliśmy jabłka, pytali-
śmy o embargo na rosyjski węgiel, o to, dlaczego rząd 
nie stosuje tego narzędzia, dlaczego nie sięgamy po 
embargo na rosyjski węgiel, skoro polskie produkty 
objęte są rosyjskim embargiem. Nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi, zjedliśmy jabłka i na tym się skończyła 
nasza interwencja.

Mamy więc do czynienia z sytuacją, że tak po-
wiem, finansowego podejścia do branży górniczej 
i myślę, że obecność pana ministra Kowalczyka, 
który przecież był wiceministrem finansów, a teraz 
został rzucony na odcinek kopalń, gwarantuje nam 
zachowanie tego samego sposobu myślenia  wyłącznie 
bilansowego, wyłącznie finansowego. Ta lista kopalń 
do zamknięcia pewnie wkrótce się pojawi, pojawi 
się właśnie po wyborach samorządowych, bo jakby 
Ślązacy dowiedzieli się, ile tych kopalń zostanie za-
mkniętych, to może by inaczej głosowali.

(Senator Kazimierz Kutz: Ale będzie fajniej.)
Ale będzie fajniej, ma pan rację, Panie Senatorze.
Z całą pewnością ten sposób realizowania polity-

ki energetycznej przez państwo prowadzi do utraty 
potencjału Śląska, prowadzi do tego, że ta ziemia 
śląska, która przecież mogłaby być ośrodkiem, od 
którego zacznie się reindustrializacja Polski, traci 
ten potencjał.

I wreszcie chciałbym państwu opowiedzieć histo-
ryjkę. Pan minister mówił tutaj o stanowisku Unii, 
o tym, na co nam pozwala Unia itd. Ja chciałbym 
państwu opowiedzieć o tym, co przeczytałem w ubie-
głym tygodniu w „Financial Times”, zamieszczono 
ten artykuł na pierwszej stronie, to jest sensacyjna 
wiadomość pokazująca sposób myślenia i chciał-
bym to dedykować naszemu polskiemu rządowi, 
panu ministrowi. Otóż, proszę państwa, 24 listopa-
da „Financial Times” poinformował o liście, który 
wysłał wicekanclerz Niemiec, pan Sigmar Gabriel, 
do nowo wybranego premiera Szwecji, pana Stefana 
Loefvena. W tym liście wicekanclerz zwrócił się o to, 
aby pan Loefven, premier Szwecji, użył swoich wpły-
wów w celu zobowiązania państwowego szwedzkie-
go koncernu Vattenfall do tego, aby nie porzucił on 
planów rozwoju dwóch kopalń w północno-wschod-
nich Niemczech. W liście tym stwierdził, że rząd 
niemiecki uważa, że kontynuowanie rozwoju tych 
kopalń jest w żywotnym interesie bezpieczeństwa 
energetycznego Niemiec. Przytoczę państwu wypo-
wiedź, pan wicekanclerz napisał tak: będę wdzięczny, 
jeśli użyje pan swego wpływu, aby się to nie stało 
– chodzi o dyskontynuację rozwoju tych kopalń. Tak 
obecnie wygląda polityka energetyczna, tak wygląda 
obecnie współpraca pomiędzy krajami w celu za-

wszystkim na większych podmiotach, na tych, które 
prowadzą pełną księgowość, a zatem z reguły są to 
podmioty, których roczny obrót przekracza 1 milion 
200 tysięcy euro. Myślę, że jak ktoś prowadzi pełną 
księgowość, to nie będzie się bawił w zakładanie ma-
łych działalności gospodarczych, a podmioty z kwotą 
250 tysięcy euro mogą być do tego skłonne. W ten 
sposób być może odblokujemy działalność URE, je-
śli chodzi o liczbę wniosków, które będą napływały, 
a z drugiej strony – mam taką nadzieję – nie zablo-
kujemy rynku sprzedaży węgla. Bo najgorsze, co mo-
glibyśmy zrobić, to z okazji Dnia Górnika przyczynić 
się do mniejszej sprzedaży węgla z naszego rynku, 
a przez to uderzyć bezpośrednio w polskie kopalnie. 
Na ręce pani marszałek składam moją poprawkę.

Wszyscy chcemy, żeby polskie górnictwo miało się 
lepiej, dlatego czyńmy starania, żeby mimo dobrych 
intencji nie odwrócić tego procesu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Senator Grzegorz Bierecki. Proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Rozmawiamy dzisiaj tak naprawdę o braku polity-

ki energetycznej państwa. Rozmawiamy o skutkach 
braku tej polityki energetycznej państwa i o posta-
wieniu przed branżą wydobywczą, branżą górnictwa 
zadań, które nie są właściwe, czy wyrażeniu wobec tej 
branży oczekiwań, które nie są właściwe. Te oczeki-
wania to oczekiwania ściśle finansowe, oczekiwania, 
które pokazują tylko jeden z aspektów ekonomii, je-
den z aspektów gospodarowania – takie finansowe, 
ściśle finansowe podejście do działalności gospodar-
czej. Ten sposób myślenia, taki finansowy sposób 
myślenia, jakkolwiek przez wiele lat bardzo modny, 
prowadzi niestety do przykrych konsekwencji. Te 
przykre konsekwencje teraz zaczynamy dostrzegać.

W ubiegłym miesiącu rozmawialiśmy w tej 
Izbie na temat ustawy o zamówieniach publicznych. 
Składałem wtedy wraz z senatorem Skurkiewiczem 
poprawkę, która miała umożliwić ochronę polskiego 
rynku węgla. Chodziło o to, aby upoważnić pana 
premiera do tego, żeby w szczególnych sytuacjach 
mógł zobowiązać te podmioty, które używają w swo-
jej działalności naszych podatków lub innych środków 
publicznych, do tego, aby kupowały polski węgiel, 
tak aby w szpitalach – tak przykładowo mówię – nie 
palono węglem rosyjskim, tylko węglem polskim. 
Te szpitale, przypomnę, finansowane są z naszych 
pieniędzy, pochodzących przecież z naszych podat-
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(senator G. Bierecki) wie – §33 ust. 3a – zgodnie z którym prezes URE 
może odmówić udzielenia koncesji na obrót węglem 
kamiennym z zagranicą ze względu na zagrożenie 
bezpieczeństwa państwa. Chciałbym powiedzieć, że 
mam poważne wątpliwości… Korzystam tutaj z opi-
nii naszego Biura Legislacyjnego, które tej problema-
tyce sporo miejsca poświęciło. Zacytuję fragment tej 
opinii: „Wydaje się, że jeżeli względy bezpieczeństwa 
państwa za tym przemawiają, to organ koncesyjny 
powinien obligatoryjnie odmawiać udzielenia konce-
sji. Pozostawienie mu swobody (użycie czasownika 
«może») zdaje się naruszać zasadę równości (art. 32 
konstytucji), gdyż podmioty w takim samym sta-
nie faktycznym mogą uzyskać inne rozstrzygnięcie 
organu koncesyjnego. Ponadto ustawa nie definiuje 
pojęcia «bezpieczeństwa państwa». Doktryna pra-
wa na potrzeby konstytucji proponuje następującą 
definicję: «Stan, w którym brak jest zagrożeń dla 
istnienia państwa oraz jego demokratycznego ustroju. 
Bezpieczeństwo państwa obejmuje w swym zakresie 
dyrektywy dbania o jego suwerenność, integralność 
terytorialną i potencjał obronny, nawet gdy nie wy-
stępuje zagrożenie ze strony innych państw i terro-
rystów»”.

I dalej: „W art. 3 pkt 16 p.e. zdefiniowano pojęcie 
bezpieczeństwa energetycznego jako stan gospodarki 
umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicz-
nego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię 
w sposób techniczny i ekonomicznie uzasadniony, 
przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska. 
Trudno ustalić, jaki cel przyświecał ustawodawcy tak 
szeroko określającemu przesłanki odmowy udzielenia 
koncesji, tym bardziej że uzasadnienie ustawy nie 
zawiera informacji na temat omawianego przepisu”.

Druga kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwa-
gę, to jest kwestia trybu określania opłaty za konce-
sję na obrót węglem kamiennym. Art. 217 konstytu-
cji stanowi, że nakładanie podatków, innych danin 
publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów 
opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad 
przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmio-
tów zwolnionych od podatków następuje w drodze 
ustawy. Ja przypomnę, że ten artykuł… Niedawno 
zapadł słynny wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie ustalania opłaty śmieciowej, zgodnie 
z którym to nie gminy… Ta opłata musi być zapisana 
w ustawie, a nie tak, jak to było w pierwotnej treści…

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 19 lipca 
2011 r. sformułował pogląd, że daniną publiczną 
jest bezzwrotne powszechne świadczenie pieniężne 
o charakterze publicznoprawnym, stanowiące dochód 
państwa lub innego podmiotu publicznego. Danina 
publiczna nakładana jest jednostronnie, władczo, 
przez organ publicznoprawny w celu zapewnienia 
utrzymania państwa, służy wypełnianiu jego zadań 
publicznych wynikających z konstytucji i ustaw.

chowania potencjału energetycznego i zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kwestię tego 
sposobu myślenia dedykuję panu ministrowi. 

Chciałbym zwrócić uwagę na dobre praktyki, 
które zaczynają się teraz pojawiać. Te ramy, które 
narzuca nam Unia, mogą być, jak widać, sprawnie 
wykorzystywane z użyciem być może niekonwen-
cjonalnych instrumentów, takich jak list do premiera 
państwa będącego właścicielem koncernu energe-
tycznego działającego na terytorium państwa, które-
go przedstawiciel wysyła ten list. Wydaje mi się, że 
Vattenfall jest obecny też w Polsce, Panie Ministrze, 
adres pewnie pan znajdzie. Jest obecny? Pan minister 
kręci głową, że nie jest obecny. Ale pewnie znajdzie 
pan inne koncerny państwowe, z innych krajów, które 
uczestniczyły w tak zwanej prywatyzacji w Polsce, 
kiedy to polska własność państwowa zamieniana była 
na zagraniczną własność państwową.

Dziękuję bardzo, to tyle w tej debacie. Ślązacy 
dzisiaj mają swoje święto, Barbórkę, i swoisty pre-
zent od rządu pani premier Kopacz, swoisty prezent 
na ten dzień świąteczny: bezsilność, niemoc i brak 
umiejętności rozwiązania problemu najważniejszego 
gospodarczego regionu Polski. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pan senator Bierecki słusznie tutaj zauwa-

żył, że znamienne jest to, iż ta debata odbywa się 
w dniu 4 grudnia, a więc w święto świętej Barbary. 
Wspomnienie liturgiczne, tradycyjna Barbórka, tra-
dycyjne święto górników, o którym wie cała Polska… 
A jakie są nastroje na Śląsku? Wystarczy tam poje-
chać albo posłuchać tego, co mówią ludzie ze Śląska.

Ja bym chciał powiedzieć, że ustawa, o której 
dzisiaj dyskutujemy, to jest fragment większej ca-
łości. Przypomnijmy, że na niedawnym szczycie 
Unii Europejskiej rząd pani premier Ewy Kopacz 
nie zawetował progresji tych obostrzeń w pakiecie 
klimatyczno-energetycznym, co będzie skutkowa-
ło pogorszeniem możliwości modernizacji polskiej 
energetyki w przyszłości. W związku z tym pojawią 
się dodatkowe koszty dla Polaków, dla mieszkańców 
Polski – oni będą musieli je pokryć, płacąc rachunki.

Odnośnie do samej ustawy… Panie Ministrze, nie 
przypadkiem pytałem o dwie kwestie, a mianowicie 
o delegację do rozporządzenia dotyczącą opłat kon-
cesyjnych, a także o tę możliwość, o ten zapis w usta-
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(senator J.M. Jackowski) wane w trybie rozporządzenia, a to, że jeszcze nikt ich 
nie zaskarżył, nie oznacza, że są one konstytucyjne. 
Taka wątpliwość towarzyszy tej ustawie i żałuję, że 
skądinąd słuszne próby ograniczenia importu węgla 
z zagranicy – intencja tej ustawy jest przecież taka, 
żeby te sprawy uporządkować – przy okazji generują 
sytuacje, które w przyszłości mogą skutkować pogor-
szeniem… Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Zapraszam senatora Wiesława Dobkowskiego.

Senator Wiesław Dobkowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Korzystając z okazji – dziś dzień świętej Barbary, 

święto górników – chciałbym złożyć życzenia całej 
braci górniczej węgla kamiennego, węgla brunatnego, 
gazu, innych kruszyw. Życzę, żeby święta Barbara 
chroniła ich, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jak rów-
nież o sprawy suwerenności polskiego węgla i innych 
polskich surowców energetycznych.

Co do ustawy, powiem tyle: jej celem według opi-
nii jest wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji, 
czyli żeby nie sprowadzać węgla o niskich parame-
trach, o dużej zawartości siarki i popiołu, o niskiej 
wartości opałowej – chodzi o to, żeby ograniczyć 
import takiego węgla. Ale w trakcie prac zmienio-
no termin „import” na „obrót”, w związku z tym 
zmienia się charakter ustawy. To nie jest ogranicze-
nie importu, to nie zabezpiecza polskiego interesu 
narodowego, tylko może doprowadzić do tego, że 
trudniej będzie sprzedawać polski węgiel. Mówimy 
o węglu kamiennym, ale myślimy również i o węglu 
brunatnym, myślimy też o przemyśle stoczniowym 
i rolnictwie – bo we wszystkich tych dziedzinach są 
problemy. Mówimy o polityce gospodarczej Polski, 
której to polityki brak, rząd tak naprawdę jej nie 
przedstawił. W czasie kryzysu wyszło na jaw, że 
inne kraje Europy, chociażby Francja czy Niemcy, 
potrafiły obronić przemysł stoczniowy, tak że tylko 
w Polsce zgodzono się na likwidację stoczni, a kon-
kretnie Stoczni Szczecińskiej.

Również jeśli chodzi o rolnictwo, jak się okazu-
je, nie udało się polskiemu rządowi doprowadzić do 
zrównania dopłat do naszego rolnictwa z takimi do-
płatami w krajach starej Unii. Nadal mamy nierówną 
konkurencję, mówimy o tym, żeby wyrównać konku-
rencję, żeby nie było pomocy publicznej ze względu 
na to, że musi być swoboda gospodarcza. Tutaj tej 
swobody nie ma, ponieważ dopłaty do rolnictwa w in-
nych krajach Unii Europejskiej są wyższe.

Jeśli chodzi o węgiel, ja bym nie chciał się targować, 
że węgiel lubelski jest tańszy od węgla śląskiego albo że 

Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny przyjmuje 
w swoim orzecznictwie, że – w odniesieniu do danin 
publicznych o charakterze niepodatkowym – przeka-
zaniu do uregulowania, w drodze rozporządzenia, 
może podlegać szerszy zakres spraw niż w przypad-
ku podatków. 10 grudnia Trybunał Konstytucyjny 
uznał w przywołanych wyrokach, że określenie 
w rozporządzeniu stawki opłaty jest dopuszczalne 
pod warunkiem wskazania w ustawie minimalnych 
i maksymalnych stawek oraz dostatecznych kryte-
riów pozwalających na ustalenie konkretnej stawki. 
Pozostaje więc do ustalenia, czy opłata za koncesję 
na obrót węglem ma charakter podatkowy, a to są już 
szczegółowe rozważania prawne.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 19 lipca 
2011 r. oceniał zgodność z art. 217 konstytucji bar-
dzo podobnego przepisu – art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 
29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Przepis 
brzmiał następująco: Krajowa Rada w porozumie-
niu z ministrem właściwym do spraw finansów pu-
blicznych, uwzględniając charakter poszczególnych 
nadawców i ich programów, ustala, w drodze rozpo-
rządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 
– chodzi o opłatę koncesyjną – oraz może określić 
podmioty zwolnione od opłaty.

Trybunał uznał, że opłat za udzielenie koncesji na 
rozpowszechnianie programów radiowych i telewi-
zyjnych nie można zaliczyć do podatków. Zdaniem 
trybunału jest to sui generis opłata publiczna o specy-
ficznych cechach, za którą ponoszący opłatę podmiot 
uzyskuje świadczenie w postaci przyznania prawa do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej. 
Prawo to, zgodnie z konstytucyjną zasadą swobody 
działalności gospodarczej, pierwotnie mu przysłu-
guje, ale z uwagi na ważny interes publiczny, w tym 
także z uwagi na potrzebę nadzoru nad zgodnym 
z prawem i spełniającym demokratyczne standardy 
dostarczaniem istotnych dla społeczeństwa usług me-
dialnych, zostało ograniczone. W wysokości tej opłaty 
uwzględniono element rekompensaty kosztów, jakie 
organy administracji ponoszą w związku z procedurą 
przyznania tego prawa określonemu podmiotowi.

Przytoczone orzeczenie należy odnieść do oma-
wianego przepisu i stosując wskazaną argumentację, 
uznać opłatę za koncesję na obrót węglem jako nie-
podatkową daninę publiczną. Konsekwencją tego jest 
uznanie mechanizmu określania opłaty koncesyjnej 
za obrót węglem za niespełniający standardu wyzna-
czonego w art. 217 Konstytucji RP, który wymaga, 
by o wszelkich istotnych elementach konstrukcyjnych 
zobowiązania daninowego, w tym o jego wysokości, 
przesądzał ustawodawca.

Wysoka Izbo, pan minister, odpowiadając na moje 
pytania, powiedział, że inne opłaty również są regulo-
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(senator W. Dobkowski) Senator Bogusław Śmigielski:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Debatujemy dzisiaj nad ustawą, która w założeniu 

miała tak naprawdę obniżyć cenę węgla dla odbiorcy 
końcowego. Chodziło o zmniejszenie liczby pośred-
ników, a tym samym niższe koszty. Ja tak rozumiem 
ducha wspomnianej ustawy.

Likwidacja małych pośredników, dystrybutorów 
znajdujących się na samym końcu, i odnowienie całej 
sieci takich dystrybutorów w kraju na pewno byłoby 
bardzo kosztowne. I cieszę się ogromnie, że zostały 
wprowadzone poprawki, które dają szansę funkcjo-
nowania na rynku podmiotom, które do tej pory speł-
niały oczekiwania konsumentów Mam też nadzieję, 
że proces koncesyjny przebiegnie szybko i sprawnie.

Omawiany właśnie punkt stał się jednak debatą 
na temat górnictwa, nawet na temat Śląska, na temat 
Ślązaków i do niedawna ukrytej opcji niemieckiej. I, 
proszę państwa, taki sposób myślenia o Śląsku, wyko-
rzystywanie go do polityki, bardzo mi się nie podoba.

Województwo śląskie to nie jest tylko Śląsk i ko-
palnie nie są tylko na Śląsku. Obecnie kopalnie węgla 
kamiennego to ważny element gospodarki i ważny 
element energetyki. I podoba mi się to, o czym po-
wiedział pan senator Zając – że w województwie lu-
belskim jest węgiel, dobrze położony. Bardzo chcie-
libyśmy w województwie śląskim… Chcielibyśmy 
zrestrukturyzować, zdywersyfikować to wojewódz-
two i oddać państwu węgiel… To znaczy kopalnictwo 
węgla kamiennego. Węgla byśmy nie oddali, bo on 
jest dobrem naturalnym. Tego by nam się na pewno 
nie udało zrobić.

Proszę państwa, mamy taką oto sytuację, że w wo-
jewództwie śląskim wspomniany węgiel i kopalnie 
są dla nas źródłem pracy i dochodu, ale są również 
powodem ujemnego wyniku finansowego oraz wielu 
problemów, takich jak wstrząsy, uszkodzenia budyn-
ków itd., itd. W związku z tym, jeżeli spojrzeć z ta-
kiego punktu widzenia, wolelibyśmy, żeby górnictwo 
po pewnym czasie funkcjonowania na Śląsku przeszło 
gdzie indziej. To byłoby piękne, gdyby dało się to 
zrobić od ręki. Ale tego nie da się zrobić w ten spo-
sób, proszę państwa. Górnictwo węgla kamiennego 
to od wieków zniszczenie środowiska, przygotowanie 
ludzi, etos pracy i wiele innych elementów. I z tym 
się wiąże również okres ogromnych zniszczeń, któ-
re miały miejsce za czasów PRL, kiedy węgiel miał 
stałą cenę, a nie cenę rynkową, kiedy żelazo z hut 
było nierynkowe itd. To wszystko pozostawiło szereg 
ujemnych skutków, negatywnych dla mieszkańców 
i dla środowiska.

I chciałbym myśleć w ten sposób, że rzeczywiście 
powinien zostać przygotowany program zamykania 
tych kopalń, ale taki, który by dawał szansę wielu 
pracownikom ze Śląska na pracę w innych zakła-

jest lepszy od węgla brunatnego. Zresztą jeżeli chodzi 
o węgiel brunatny, to zagrożenie jest inne. Otóż węgiel 
brunatny nie ma dobrych parametrów, ale jest na tyle 
tani, że energia zeń wyprodukowana jest najtańsza 
w Polsce. I ten węgiel o słabych parametrach jest spa-
lany w ten sposób, że wszystkie popioły powstające 
w wyniku takiego spalania są po prostu zagospodaro-
wywane. Również z siarką sobie poradzono, są specjal-
ne instalacje odsiarczania i na takiej siarce jeszcze się 
zarabia. Jest na przykład firma, która produkuje gips, 
ten gips jest bardzo dobrej jakości, i ta siarka też jest 
bardzo dobrej jakości. Tak więc tutaj sobie poradzono. 
I myślę, że jeśli chodzi o węgiel kamienny, to też moż-
na sobie poradzić. Może być na przykład tak zwane 
zgazowanie węgla. Ktoś mówił o tym, że na hałdach 
jest 9 milionów ton węgla, ale o niskich parametrach, 
który się nie nadaje do spalania w elektrowniach. Ja aż 
tak dobrze nie znam szczegółów, ale wiadomo, że na 
przykład w Bełchatowie co kilka lat, bodajże co dwa 
lata, odbywa się Międzynarodowy Kongres Górnictwa 
Węgla Brunatnego. I tam naukowcy z całej Polski oraz 
z zagranicy, na przykład z Australii, Afryki, Niemiec, 
Stanów Zjednoczonych i z Ameryki Południowej de-
batują na temat węgla i na temat możliwości jego wy-
korzystania w różny sposób.

Rzecz polega na tym, że w Polsce z surowców 
energetycznych w zasadzie mamy węgiel kamienny 
i brunatny, może łupki – ale to jeszcze do końca nie 
wiadomo – więc powinniśmy mówić o całości, a nie 
licytować się, że w jednej kopalni czy w jednym re-
gionie węgiel jest tańszy, w drugim jest lepszy. Bo 
być może… Branie pod uwagę tylko samej ceny… 
Być może w jednym miejscu jest taniej, a w drugim 
gorzej. Ale trzeba brać pod uwagę całość, skutki ca-
łości. Trzeba po prostu wyliczyć wszystkie skutki, 
również społeczne. I na przykład to, że jeżeli nie-
które kopalnie się zamknie, to potem już się ich nie 
odbuduje… Wiadomo, że w przyszłości trzeba bę-
dzie wydobywać węgiel z coraz głębszych pokładów. 
A raz zamknięta kopalnia nie będzie mogła zostać 
odbudowana. Jeżeli nawet teraz wydobywanie węgla 
w danej kopalni się nie opłaca, to może za dziesięć 
lat będzie ono opłacalne.

I powiem już na zakończenie: uważam, że w Polsce 
powinno się – a szczególnie rząd powinien – przygo-
tować specjalny program, dotyczący suwerenności 
energetycznej Polski i w ogóle polityki gospodar-
czej Polski. Bo takiej polityki jak na razie nie ma. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan senator Śmigielski.
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(senator B. Śmigielski) Apeluję o to, żebyśmy rzeczywiście przygotowywali 
dla województwa śląskiego takie programy, które nie 
będą restytuować tych kopalń po to, żeby one tylko 
były, ale po to, żeby rzeczywiście były one oparte na 
wyniku ekonomicznym i żeby te, które mają szanse 
być ekonomiczne, zostały. Trzeba przygotować ta-
kie zmiany struktury gospodarki w województwie, 
żeby dać szansę tym ludziom na znalezienie pracy 
w innych zakładach, żeby nie tworzyć problemów 
społecznych w regionie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
I zapraszam, pan senator Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 

Szanowni Państwo! Nasi Goście!
Chciałbym wyrazić ogromną radość, że mogę 

dzisiaj wziąć udział w tej debacie. Chciałbym też 
oczywiście złożyć górnikom życzenia w ich dzisiejsze 
święto, w świętej Barbary.

Debatujemy nad ustawą – Prawo energetyczne. Co 
prawda mówimy cały czas o węglu kamiennym, ale 
dotykamy obszaru bardzo newralgicznego w każdym 
państwie, w Polsce też, tym bardziej że Polska wę-
glem powinna stać. W Polsce od wielu pokoleń jest 
bardzo dobrze zbudowana infrastruktura węglowa. 
Słyszymy o pewnych trendach w świecie wskazują-
cych na węgiel kamienny jako paliwo konwencjonalne 
pozwalające na budowanie elektrowni. Między inny-
mi Niemcy kilka lat temu zapowiedziały, że odchodzą 
od energetyki atomowej, a będą zmierzały w stronę 
energetyki konwencjonalnej opartej na węglu kamien-
nym. I w tym momencie bardzo poważnie powinni-
śmy traktować obecną debatę i propozycje, które są 
zgłoszone w ramach nowelizacji ustawy.

W ustawie mówi się cały czas o obrocie. Ja ro-
zumiem, że tu chodzi o obrót towarowy. Skoro już 
jesteśmy w obszarze prawa energetycznego, to wydaje 
się, że ten obrót to jest coś podobnego do linii prze-
syłowych – kto ma linie przesyłowe, kto ma obrót, 
ten w zasadzie ma wszystko. Co z tego, że ktoś ma 
kopalnie, co z tego, że ktoś wydobywa węgiel, co 
z tego, że są odbiorcy, konsumenci, jak nie ma tego 
przesyłu, jak nie ma tego obrotu. I wydaje się, że 
w Polsce stajemy przed takim ryzykiem, że ten obrót 
może nam szwankować, tym bardziej że z wypowie-
dzi ekspertów czy też podmiotów, które są zaanga-
żowane w obrót węglem w Polsce, dowiadujemy się, 
iż wprowadzenie obowiązku złożenia zabezpieczenia 
majątkowego przez podmioty dokonujące obrotu wę-
glem kamiennym z zagranicą, jako jednego z wa-

dach. To się już dzieje. Miejsc pracy w przemyśle 
motoryzacyjnym jest więcej, bo jest ich dwieście 
czterdzieści tysięcy, niż w przemyśle wydobywczym, 
gdzie jest około stu tysięcy miejsc pracy. Te kopalnie 
nie mogą być sztucznie utrzymywane. Pan senator 
Kutz pytał, ile trzeba by było włożyć. Ile trzeba by 
włożyć, żeby co? Żeby dalej ten trup był trupem? 
To nie ma sensu. Rzeczywiście trzeba podchodzić 
do tego ekonomicznie i kopalnię, która może przy-
nosić dodatnie wyniki ekonomiczne, utrzymywać, 
a resztę restrukturyzować. Na poziomie województwa 
liczylibyśmy na zgodę, również parlamentarzystów, 
żeby do województwa śląskiego płynęły pieniądze 
na restrukturyzację przemysłu i na miejsca pracy 
dla tych ludzi, którzy z górnictwa odejdą. A Ślązacy, 
proszę państwa, to nie tylko górnicy. To dzisiejsze 
święto to nie jest święto całego Śląska, tylko to jest 
święto górników, ich rodzin, ale wielu innych ludzi 
niekoniecznie.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na używanie 
pewnych argumentów. Nadrenia Północna-Westfalia, 
bo pewnie o nią chodziło, gdy była mowa o tym, że 
jest tam RWE, które buduje elektrownie i buduje 
kopalnie… Jeśli mowa o tych landach położonych 
jeszcze bardziej na północ, to zapewne nie chodzi 
o węgiel kamienny, tylko chodzi o węgiel brunatny. 
I o tym pan tutaj nie powiedział. To jest zasadnicza 
różnica między energetyką polską a energetyką nie-
miecką.

I jeszcze jedna sprawa, odniosę się do wypowiedzi 
pana senatora Zająca. Panie Senatorze, oczywiście 
tak, powiedział pan o przesyle energii elektrycznej, 
stratach na tym przesyle… Ale wybudowanie elek-
trowni po tamtej stronie Wisły to nie tylko 3 miliardy 
na budowę kopalni, ale również 6 miliardów na bu-
dowę bloku o mocy 900 MW. Jeśli pan złoży jedno 
i drugie – a trzeba by było pewnie wybudować nie 
jeden blok, tylko więcej, jeśliby były takie zasoby 
węgla – to się okaże, że koszty są zupełnie inne. Jeśli 
mówimy więc o tym, jak spoglądać na tę energetykę 
opartą na węglu na Lubelszczyźnie i na zakładach, 
które przetwarzają te kopaliny na energię, to okazuje 
się, że koszty są zasadniczo inne. Procesy inwesty-
cyjne, które trwają po pięć, sześć, osiem lat, dziesięć, 
dwanaście lat… Oczywiście o tym należy mówić rów-
nież teraz, ale patrząc na stosunek energetyki opartej 
na węglu do całej energetyki, należy się zastanowić, 
teraz planując takie zakłady węglowe, czy one za 
parę lat będą konkurencyjne, zwłaszcza jeśli zmienią 
się technologie produkcji energii elektrycznej, jeśli 
będzie rozproszona energetyka oparta na małych re-
aktorach, które nie są dużymi elektrowniami.

Kończąc, powiem, że popieram przyjęcie tej 
ustawy z tą poprawką, która jest zaproponowana. 
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(senator S. Gogacz) Powstaje pytanie, czy państwo, czy rząd, czy Urząd 
Regulacji Energetyki są w stanie to weryfikować.

Oczywiście dyskutujemy też w kontekście sytu-
acji, jaka istnieje, jeżeli chodzi o zapasy polskiego 
węgla. Zastanawiano się głośno nad tym, czy ten 
węgiel jest dobrej jakości, czy złej jakości. No, trze-
ba powiedzieć, że na hałdach zalega 8 milionów t 
węgla – tego się dowiadujemy – a my sprowadzamy 
do Polski ponad 10 milionów t węgla z zagranicy, 
głównie z Federacji Rosyjskiej. Na logikę, na zdrowy 
rozum wydaje się nie do końca w porządku to, że 
mając takie ogromne zasoby węgla, my go jeszcze 
sprowadzamy, powołując się właśnie na swobodę 
działalności gospodarczej… Skoro powołujemy się 
na swobodę działalności gospodarczej, to czy nie 
można byłoby doprowadzić do tego, że podmioty, 
które dokonują obrotu węglem kamiennym z zagra-
nicą, zostaną po prostu podzielone na dwie grupy, to 
znaczy na podmioty, które dokonują przywozu węgla 
do Polski z zagranicy, i podmioty, które dokonują 
obrotu węglem polskim za granicą? Ja nie wiem, czy 
w sytuacji, w której było to dopuszczalne… Czy nie 
można byłoby takiego właśnie rozróżnienia wprowa-
dzić? Wtedy zachowalibyśmy ratio legis tej noweli-
zacji, a mianowicie cel, który sobie stawiamy. A tym 
celem jest ochrona polskiego węgla przed nieuczciwą 
konkurencją, uregulowanie napływu węgla o bar-
dzo niskiej jakości z Federacji Rosyjskiej. Czytam 
o bardzo niskiej jakości węgla – tak mam zapisa-
ne… Takie stwierdzenie, tę ocenę znalazłem wśród 
wielu dokumentów, jakie przy okazji tej nowelizacji 
otrzymaliśmy na nasze skrzynki senatorskie. To była 
korespondencja od poważnych podmiotów. Dlatego 
to, co usłyszałem, że to jest bardzo dobrej jakości 
węgiel czyni, jak się wydaje, pewne zamieszanie, bo 
trudno znaleźć jakąś, wydawałoby się, obiektywną 
informację w tym zakresie. Kto ma rację? Czy ten 
węgiel sprowadzany z Federacji Rosyjskiej jest dobrej 
jakości, czy nie jest dobrej jakości? Wprowadzenie 
zapisu mówiącego o tym, że obowiązek koncesjono-
wania posiadają podmioty, które sprowadzają węgiel, 
jak się wydaje, pozwoliłby zachować nam ratio legis 
obecnych zmian. Z drugiej strony uniknęlibyśmy 
ryzyka likwidacji 90% podmiotów, które prowadzą 
taką działalność.

Pytałem pana prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, jak analogiczne sytuacje rozwiązywane 
są w krajach Unii Europejskiej. I otrzymałem odpo-
wiedź, że tam raczej o takim trendzie się nie myśli, 
że nie przewiduje się ograniczania działalności, rynek 
jest bardziej liberalny. W tym momencie  wprowadze-
nie koncesji dla wszystkich podmiotów, również dla 
tych handlujących z zagranicą, należy odczytywać 
chyba jako ograniczenie działalności gospodarczej, 
a nie inaczej. Tak więc uważam, że takie rozróżnie-
nie między podmiotami, ten podział podmiotów na 

runków koncesji, może wyeliminować z rynku 90% 
przedsiębiorstw dostarczających węgiel z zagranicy, 
dlatego że nie będą w stanie takiej opłaty wnieść. 
W związku z tym, że ten obrót jest tak bardzo ważny, 
żeby od kopalni do konsumenta ten węgiel dostar-
czyć… Skoro zostanie zniszczona ta sieć, przez wiele 
lat budowana przez podmioty, które zajmują się obro-
tem, zajmują się dystrybucją, skoro 90% podmiotów 
nie udźwignie ciężaru, jakim są warunki, na jakich 
ta koncesja zostanie wprowadzona, to jest to dla nas 
bardzo poważna sytuacja. Nie powinniśmy pozwolić 
na to, żeby zniszczyć, zlikwidować to, co w zasadzie 
jest podstawą funkcjonowania gospodarki, czyli sieci 
gospodarcze, które zostały zbudowane.

Z różnych pism, które otrzymaliśmy od zaintere-
sowanych podmiotów, dowiadujemy się również, że 
już dzisiaj skutkiem przedmiotowej nowelizacji mia-
łoby być wstrzymanie się podmiotów gospodarczych 
z kontraktacją zakupów węgla na rok 2015 u krajo-
wych producentów, ponieważ brak jest pewności co 
do spełnienia przez nich warunków wymaganych do 
uzyskania koncesji.

Poza tym nowe przepisy pogarszają konkurencyj-
ną pozycję węgla kamiennego w stosunku do innych 
paliw stałych, takich jak węgiel brunatny czy koks, bo 
obrót nimi nie musi być koncesjonowany. Oczywiście 
nie jestem za tym, żeby obrót tymi paliwami był kon-
cesjonowany, ale fakt jest taki, że w momencie, kiedy 
wprowadzimy koncesję węgla kamiennego, będzie 
nierówność podmiotów na rynku.

Art. 38e wprowadza warunki, jakie należy spełnić, 
ażeby otrzymać koncesję. W trakcie debaty były już 
zadawane następujące pytania. A dlaczego te sumy są 
tak olbrzymie, tak wysokie? Ile jest podmiotów, które 
będą w stanie spełnić te warunki? Być może powstaną 
nowe podmioty, stworzone właśnie pod kątem tego 
warunku. Czyli mniejsze podmioty, w liczbie 90%, 
zostaną zlikwidowane, a te, które, odpowiednio do 
prowadzonej działalności, wpłacą 1 milion, 2 milio-
ny, 20 milionów zł, oczywiście takie koncesje mają 
otrzymać.

Art. 33 pkt 1c przedmiotowej ustawy stwierdza, że 
prezes Urzędu Regulacji Energetyki udziela koncesji 
na obrót węglem kamiennym z zagranicą wyłącznie 
podmiotowi, który złożył zabezpieczenie majątkowe – 
o czym była przed chwilą mowa – oraz nabywa węgiel 
kamienny od podmiotu spełniającego wymagania 
w zakresie ochrony środowiska, posiadającego system 
zarządzania jakością, itd. Pytałem, jaka jest możli-
wość sprawdzenia, czy podmiot, który wydobywa 
węgiel, a istnieje za granicą, spełnia warunki środowi-
skowe czy też posiada certyfikat zarządzania jakością. 
Otrzymałem odpowiedź, że te podmioty posiadają 
takie certyfikaty i mogą te certyfikaty przedstawić. 
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(senator S. Gogacz) nie zbudowaliśmy własnej zdolności do produkcji 
tej energii? Przez wiele lat to było blokowane, po-
dobno nawet mamy zapłacić karę za niewdrożenie 
w terminie odpowiedniej dyrektywy. W międzyczasie 
wydaliśmy 15 miliardów zł na to, żeby w ramach 
zielonych certyfikatów palić łupinami orzechów ko-
kosowych w elektrowniach, co może być uznane za 
nieuprawnioną pomoc publiczną. A więc potencjał 
nie został zbudowany, pieniądze zostały wydane 
źle, niewłaściwie, a teraz, zamiast budować własny 
potencjał produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 
będziemy kupować energię ze źródeł odnawialnych 
z Niemiec. Takie są skutki tych działań. Po drodze 
oczywiście ofiarą padnie Śląsk i kopalnie śląskie. 
Panie Senatorze Kutz, zapewniam pana, że być może 
praprzyczyną jest właśnie to, co się wydarzyło tego 
16 czerwca 2013 r., kiedy po raz pierwszy w historii 
ceny energii stały się ujemne. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Pan senator Henryk Cioch.

Senator Henryk Cioch:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Dzisiaj jest Dzień Górnika, tak że wszystkim 

górnikom z „Bogdanki” i okolic chciałbym złożyć 
najlepsze życzenia. Nie zdając sobie sprawy, iż de-
bata – bo to jest debata – będzie miała taki zakres, 
przygotowałem już wcześniej oświadczenie, które 
dzisiaj złożę.

Będzie ono dotyczyć między innymi stanu struk-
tury akcjonariatu spółki akcyjnej Lubelski Węgiel 
„Bogdanka”. Interesuje mnie w szczególności to, kto 
jest właścicielem 65–74% akcji tejże spółki, ujęty 
w pozycji „pozostali akcjonariusze”. Tak się zło-
żyło, iż w czasie studiów – to był bodajże 1971 r., 
na Lubelszczyźnie jeszcze nie było żadnej kopalni 
– chodziłem na wykłady z prawa górniczego; profe-
sor Iserzon wykładał ten przedmiot. Z tego wykładu 
zakodowane miałem i do dzisiaj mam w głowie jed-
ną kluczową zasadę, taką, iż prawo wydobywania 
kopalin przysługuje niepodzielnie państwu. Węgiel, 
miedź, lasy to są dobra, które nie powinny być w ża-
den sposób sprywatyzowane. Kopalnia „Bogdanka” 
już jest spółką prywatną, w której Skarb Państwa 
nie ma ani jednej akcji. To jest sprawa niezmiernie 
ważna. Być może w tym samym kierunku pójdą 
działania w odniesieniu do spółek śląskich – część 
kopalni zostanie zamknięta, a reszta kopalni zostanie 
sprywatyzowana. Być może kierunek działań będzie 
taki sam, jaki był w przypadku przemysłu stocznio-
wego – obecnie byli stoczniowcy jeżdżą do pracy do 
Niemiec, do Szwecji, do Norwegii. Podobnie było 
z cukrowniami. W Lublinie była najnowocześniejsza 

podmioty przywożące węgiel i podmioty, które węgiel 
wywożą, byłby zbawienny w przypadku tej noweli-
zacji. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
I powtórnie senator Bierecki, pięć minut.
(Senator Grzegorz Bierecki: Może nawet trzy.)
Może nawet trzy.
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:
Może nawet trzy, ale postaram się ciekawie opo-

wiadać.
Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę mo-

jemu szanownemu koledze senatorowi, że mój wywód 
czy ta moja opowieść na temat listu wicekanclerza 
Niemiec do premiera Szwecji nie zasadzała się na 
rozważaniu tego, jaki węgiel wydobywa się w tych 
kopalniach, tylko na uzmysłowieniu pewnej polityki 
stosowanej przez rząd i tego, jakie narzędzia mogą 
być stosowane przez rząd w ramach ograniczeń ist-
niejących w Unii Europejskiej. To tak dla wyjaśnienia, 
aby pan senator zrozumiał moją wypowiedź.

Chciałbym państwu zwrócić uwagę na to, że my 
tak naprawdę prowadzimy tę rozmowę w oderwaniu 
od takiego istotnego elementu, jakim jest kwestia 
paktu klimatycznego, jakim jest kwestia energii odna-
wialnej. Rozmawiamy tutaj tylko o pewnym wycinku, 
nie widzimy całości tej układanki. A całość tej ukła-
danki wygląda następująco. Znowu opowiem państwu 
historyjkę. Otóż 16 czerwca 2013 r. w Niemczech – to 
była bardzo słoneczna niedziela, wiała ładna bryza, 
elektrownie wiatrowe pracowały pełną parą, podob-
nie jak elektrownie słoneczne. I w wyniku splotu 
tych wydarzeń i niskiego zapotrzebowania na prąd 
– niedziela, więc niskie zapotrzebowanie na prąd – 
okazało się, że ci, którzy chcieli sprzedać energię, 
musieli dopłacić do tego, żeby została przyjęta. Ceny 
hurtowe energii spadły wtedy do minus 100 euro za 
MWh. No i co się dzieje? Jest nadprodukcja ener-
gii odnawialnej w Niemczech, więc trzeba gdzieś to 
sprzedać. Pani premier zgadza się na podwyższenie 
wymogów udziału prądu z energii odnawialnej w na-
szych gniazdkach, więc będziemy zobowiązani kupo-
wać tego więcej, a w ramach pomocy dla nas Niemcy 
zbudują interkonektory pomiędzy swoją siecią i naszą 
siecią i chętnie nam to sprzedadzą.

Wiecie państwo, przez ostatnie kilka lat zgła-
szałem tutaj wniosek… Na mój wniosek odbyła się 
debata w Senacie w sprawie opóźnienia przyjęcia 
ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dlaczego 
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(senator H. Cioch) Jednocześnie informuję, że wnioski o charakte-
rze legislacyjnym zgłosili senatorowie: Grzegorz 
Czelej, Stanisław Iwan, Jan Józef Zając i Jan 
Michalski.

Zamykam dyskusję.
Czy pan minister chciałby się ustosunkować do 

zgłaszanych poprawek, czy też uczyni to w czasie 
posiedzenia komisji?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Tomasz Tomczykiewicz: W czasie posiedzenia ko-
misji.)

Rozumiem.
Aha, pan senator Zając ostatecznie nie składał 

poprawek. Tak?
(Głos z sali: Nie złożył.)
Rozumiem. Czyli poprawki złożyli senatorowie: 

Czelej, Iwan i Michalski.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Wysoki Senacie, w związku z tym, że generalny 
inspektor ochrony danych osobowych, pan Wojciech 
Rafał Wiewiórowski, nie może przybyć na dzisiejsze 
posiedzenie, proponuję skreślenie z porządku obrad 
punktu piętnastego, to jest: wyrażenie zgody na od-
wołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
osobowych.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku…)
Pytanie czy sprzeciw?
(Senator Kazimierz Wiatr: W tej sprawie…)
Pytanie?

Senator Kazimierz Wiatr:

Wydaje mi się, że do zmiany porządku obrad po-
winniśmy mieć kworum.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Ale jeżeli nie 
będzie sprzeciwu, no to jest…)

Ja w takim razie go zgłoszę, wyłącznie dlatego, że 
powinno być kworum. Uważam, że to jest…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: No dobrze, to…)
…proceduralnie niezręczne, żebyśmy zmieniali 

porządek, gdy jest tak mało senatorów na sali.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dobrze, rozumiem. Wrócimy do sprawy w mo-
mencie głosowania, to będzie pierwszy punkt, wtedy 
Izba w składzie…

cukrownia, ale została zlikwidowana. Na miejscu tej 
cukrowni – to jest paradoks – został wybudowany 
stadion na piętnaście tysięcy miejsc. Zaznaczam, że 
mówimy o mieście, którego drużyna piłkarska nie jest 
– nie mówię już o ekstraklasie – nawet w pierwszej 
lidze. Pytanie: po co?

Tematowi bezpieczeństwa energetycznego nasze-
go kraju poświęciłem wiele wpisów na prowadzonym 
przeze mnie blogu o tej problematyce. Poruszałem 
takie kwestie jak na przykład OZE. Pytanie: dlacze-
go w naszym kraju blokowany jest program odna-
wialnych źródeł energii? Ile milionów kar płacimy 
z tego tytuł? Dlaczego w Polsce – w przeciwieństwie 
do Niemiec – nie są zakładane spółdzielnie energe-
tyczne? Zastanawiałem się też nad tym, czy naszemu 
państwu grozi blackout energetyczny.

Jak wygląda sytuacja w Bułgarii? Cała energetyka 
została sprywatyzowana. Opłaty wzrastają o kilka-
dziesiąt procent i efekt jest taki: wzrost opłaty, zmiana 
rządu i kolejne wybory. Nie chciałbym, żebyśmy zna-
leźli się w takiej samej sytuacji, dlatego uważam, iż 
taka debata na temat polskiego górnictwa jest i będzie 
niezbędna. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Pan senator Kutz.

Senator Kazimierz Kutz:
Wysoki Senacie!
Pod koniec XVIII wieku w Warszawie pewna bar-

dzo ekskluzywna grupa ślęczała nad pierwszą konsty-
tucją w Europie. W tym samym czasie w Murckach 
– murcki to jest stara nazwa górnika, murcki, czyli 
brudas – uruchomiono pierwszą kopalnię. W związ-
ku z marzeniami panów z Lubelszczyzny chcę po-
wiedzieć, że źródłem wszystkich nieszczęść Śląska 
i Ślązaków jest węgiel. To jest nasze przekleństwo 
i chciałbym… Moje przeczucie mówi mi, że… To 
nie jest tylko przeczucie. Widzę, że to nieszczęście, 
które było nieszczęściem Górnego Śląska, stanie się 
niedługo nieszczęściem współczesnej wolnej Polski.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję Wysoką Izbę, że lista mówców została 

wyczerpana. Dla porządku informuję, że senatorowie 
Meres, Kopeć i Knosala złożyli swoje przemówienia 
do protokołu*.

*Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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(wicemarszałek J. Wyrowiński) Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Kleina:

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, komisja rekomen-
duje Senatowi przyjęcie poprawek drugiej, czwartej, 
piątej, szóstej, siódmej i ósmej.

Równocześnie informuję, że senator Kazimierz 
Kleina wycofał swoją poprawkę, poprawkę trzecią 
w zestawieniu wniosków, zgodnie z Regulaminem 
Senatu.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos? Nie.
Przypominam, że senator Kazimierz Kleina, 

o czym właśnie powiedział, wycofał poprawkę trze-
cią – druku nr 762 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 
wycofany wniosek? Nie.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone gło-

sowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie 
nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w ca-
łości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza wprowadza zakaz użyczania 
papierów wartościowych nabytych za środki powie-
rzone bez zgody podmiotu, w imieniu którego działa 
podmiot użyczający.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 26 było za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 11)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Poprawka druga ma charakter doprecyzowujący.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 65 było za, 21 wstrzy-

mało się od głosu. (Głosowanie nr 12)
Poprawka przeszła.
Poprawka trzecia różnicuje wysokość depozytu…
(Senator Piotr Zientarski: Czwarta.)
(Głos z sali: Trzecia została wycofana.)
A tak, przepraszam.
Poprawka czwarta obniża wysokość depozytu za-

bezpieczającego wymaganego dla danego instrumen-
tu finansowego – z 2% do 1% wartości nominalnej 
tego instrumentu.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?

(Senator Kazimierz Wiatr: Uzupełnionym.)
…uzupełnionym, tak, odniesie się do tego wnio-

sku.
Komunikaty, bardzo proszę.

Senator Sekretarz Stanisław Gorczyca:

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej 
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz usta-
wy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu 
informacji kryminalnych odbędzie się czterdzieści 
minut po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali 
nr 217.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.
Ogłaszam przerwę do godziny 16.30.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 33 

do godziny 16 minut 30)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Wysoka Izbo, wznawiam obrady.
Proszę o zajmowanie miejsc.
Senator sekretarz jest już przy stole prezydialnym.
Wysoki Senacie, w związku z tym, że generalny 

inspektor ochrony danych osobowych, pan Wojciech 
Rafał Wiewiórowski, nie może przybyć na dzisiejsze 
posiedzenie, proponuję skreślenie z porządku obrad 
punktu piętnastego – jest to punkt: wyrażenie zgo-
dy na odwołanie Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych – i rozpatrzenie go na następ-
nym posiedzeniu Senatu.

Jeśli nie usłyszą sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawioną propozycję. Sprzeciwu 
nie słyszę.

Wobec braku sprzeciwu stwierdzam, że Senat 
przedstawioną propozycję przyjął.

Informuję, że punkt ten będzie rozpatrzony na 
następnym posiedzeniu.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz niektórych innych 
ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 762 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Kazimierza 
Kleinę, o przedstawienie sprawozdania komisji.
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(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) rych ustaw w związku z realizacją ustawy bu-
dżetowej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; 
znajduje się ono w druk nr 774 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Kazimierza 
Kleinę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Kleina:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo…
(Wojciech Skurkiewicz: Mikrofon nie działa.)
(Głosy z sali: Nie słychać!)
(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: 

Mikrofon jest włączony.)
Pani Marszałek, Wysoka…
(Głosy z sali: Głośniej, głośniej!)
(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: 

Włączony…)
Pani Marszałek, Wysoka Izbo…
(Głosy z sali: Ooo!)
(Głos z sali: Za głośno.)
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Komisja Budżetu 

i Finansów Publicznych rekomenduje przyjęcie za-
wartych w punkcie oznaczonym rzymską dwójką 
poprawek: siódmej, ósmej, dziesiątej i dwunastej. 
Równocześnie informuję, że pan senator Mieczysław 
Augustyn oraz senator Jan Rulewski dokonali zmiany 
treści swojej poprawki – jest to poprawka dziesiąta 
zawarta w punkcie oznaczonym rzymską dwójką 
w zestawieniu wniosków.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały 
senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? Nie.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem se-
natora Jana Marii Jackowskiego o odrzucenie ustawy.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 25 było za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 19)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami.

Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 85 było za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 13)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka piąta usuwa zbędne zastrzeżenie.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszą o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 14)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka szósta zapewnia ustawie poprawność 

językową.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15) 
Poprawka została przyjęta.
Poprawka siódma zapewnia ustawie spójność ter-

minologiczną.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka ósma porządkuje przepis określający 

kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 17)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 61 było za, 25 – przeciw. 

(Głosowanie nr 18)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
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Głosowało 85 senatorów, 26 było za, 59 – przeciw. 
(Głosowanie nr 24)

Poprawka nie uzyskała akceptacji.
Poprawka szósta uzupełnia przepis dotyczący 

środków niepodlegających zamrożeniu związanych 
z zakończeniem kadencji Sejmu i Senatu, w tym 
o ustawowo przyznane świadczenia należne osobom 
pełniącym funkcje marszałków i wicemarszałków.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 25)
Poprawka przyjęta.
I poprawka siódma.
(Głos z sali: Wykluczono głosowanie nad siód-

mą…)
Tak. To poprawka ósma.
Poprawka ósma powoduje, iż zamrożenie funduszu 

wynagrodzeń nie będzie dotyczyło zwiększenia środ-
ków na nowe etaty w Krajowym Biurze Wyborczym.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 85 senatorów, 62 było za, 23 wstrzy-

mało się od głosu. (Głosowanie nr 26)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dziewiąta powoduje zwiększenie do 

5 milionów 207 tysięcy zł kwoty funduszu wyna-
grodzeń przeznaczonej na nowe etaty w Państwowej 
Inspekcji Pracy.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 23 było za, 58 – przeciw, 

5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 27)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka dziesiąta powoduje zwiększenie do 

2,5 miliona zł kwoty funduszu wynagrodzeń przezna-
czonej na nowe etaty w Państwowej Inspekcji Pracy.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 73 było za, 13 wstrzy-

mało się od głosu. (Głosowanie nr 28)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka jedenasta skreśla przepis dotyczący 

zamrożenia odpisu na fundusz socjalny służb mun-
durowych.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?

Poprawka pierwsza ma na celu wskazanie, iż zada-
niem samorządu terytorialnego jest także zapewnie-
nie warunków realizacji zadań wymagających stoso-
wania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży, oraz wskazanie zadań dyrektora 
szkoły w tym zakresie.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 25 było za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 20)
Poprawka nie uzyskała akceptacji.
Poprawka druga skreśla przepis zamrażający 

podstawę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 85 senatorów, 25 było za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawka nie uzyskała akceptacji.
Poprawka trzecia skreśla przepisy dotyczące prze-

znaczenia środków Funduszu Pracy na specjaliza-
cje lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz przepisy 
dotyczące nowych zasad szkoleń specjalizacyjnych 
w trybie rezydentury.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 85 senatorów, 24 było za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 22)
Poprawka nie uzyskała akceptacji.
Poprawka piąta skreśla przepis…
(Głos z sali: Czwarta.)
Przepraszam, poprawka czwarta skreśla przepis 

zamrażający odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych dla nauczycieli.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 85 senatorów, 25 było za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 23)
Poprawka nie uzyskała akceptacji.
Poprawka piąta skreśla przepis ograniczający 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
w szkolnictwie wyższym.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.

(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej)
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Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 61 było za, 25 – przeciw. 

(Głosowanie nr 34)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 
budżetowej.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usłu-
gach płatniczych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyję-
cie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 777 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 83 było za, 3 – przeciw. 

(Głosowanie nr 35)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o usługach płatniczych.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyję-
cie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 776 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 36)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku akcyzowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja 
Ustawodawcza przedstawiły projekt uchwały, w któ-
rym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; 
druk senacki nr 779 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 27 było za, 59 – przeciw. 

(Głosowanie nr 29)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka dwunasta skreśla przepis nakazujący 

samorządom terytorialnym przeznaczenie określonej 
algorytmem części subwencji oświatowej na wskaza-
ne cele związane z zadaniami wymagającymi specjal-
nej organizacji nauki.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 84 senatorów, 2 było za, 58 – przeciw, 

24 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 30)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka trzynasta skreśla przepis wyłącza-

jący zastosowanie w 2015 r. regulacji dotyczą-
cej przeznaczania 1,5% planowanych wpływów 
z podatku akcyzowego od paliw silnikowych na 
między innymi promocję wytwarzania i wyko-
rzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych, 
pomoc dla wytwórców biokomponentów oraz pro-
ducentów paliw oraz na wspieranie ekologicznego 
transportu.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 85 senatorów, 24 było za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 31)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka czternasta skreśla przepis regulujący 

zasady rozliczenia przez spółdzielcze kasy oszczęd-
nościowo-kredytowe składek za nadzór w latach 
2012–2013.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 25 było za, 61 – przeciw. 

(Głosowanie nr 32)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka piętnasta powoduje przeniesienie treści 

zdania drugiego w ust. 9 art. 37 do odrębnej jednostki 
w celu wyraźnego wskazania, iż przepis ten dotyczy 
wyłącznie składki SKOK za rok 2012.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 62 było przeciw, 24 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 33)
Poprawka została odrzucona.

(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej)
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uchwały całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Poprawka pierwsza ujednolica terminologię ustawy.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 85 senatorów, 85 było za. (Głosowanie 

nr 39)
Poprawka przyjęta.
Poprawka druga dostosowuje używane w prze-

pisie pojęcia do przepisów prawa Unii Europejskiej.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o wyniki.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 40)
Poprawka przyjęta.
Poprawka trzecia wprowadza obowiązek wydania, 

w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w ży-
cie nowych przepisów wykonawczych, zaświadczeń 
o wpisie do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicz-
nego, inspektorom, którzy zgodnie z dotychczasowy-
mi przepisami zdali stosowny egzamin.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 41)
Poprawka przyjęta.
Poprawka piąta wyklucza interpretację, zgodnie 

z którą maksymalny termin obowiązywania zachowa-
nych w mocy przepisów wykonawczych rozpocznie 
swój bieg od dnia następującego po upływie czterna-
stu dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 42)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 43)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o rolnictwie ekologicznym.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 62 było za, 24 wstrzy-

mało się od głosu. (Głosowanie nr 37)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 783 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 38)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rolnic-
twie ekologicznym.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunko-
wała się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje 
się ono w druku nr 763 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Marka Konopkę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Konopka:
Komisja wnosi o przyjęcie poprawek pierwszej, 

drugiej, trzeciej i piątej. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Czy senator Marek Konopka chce zabrać głos jako 

wnioskodawca?
(Senator Marek Konopka: Nie.)
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 

(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej)
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Senator Sprawozdawca 
Stanisław Iwan:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja wnosi, aby Wysoki Senat raczył przyjąć 

poprawki: pierwszą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą 
i ósmą. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały 

senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? Nie.
Przystępujemy do głosowania.
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.

Poprawka pierwsza ogranicza obowiązek konce-
syjny do obrotu węglem kamiennym przekraczające-
go rocznie 1 milion 200 tysięcy euro.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 85 senatorów, 84 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 47)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka trzecia wyłącza obrót wewnątrzwspól-

notowy z zakresu pojęcia „obrót węglem kamiennym 
z zagranicą”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 84 senatorów, 83 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 48)
Poprawka przyjęta.
Poprawka czwarta jednoznacznie rozstrzyga, że 

koncesja na obrót węglem z zagranicą podlega opła-
cie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 49)
Poprawka przyjęta.
Poprawka piąta ujednolica przepisy ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 50)

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek 
do ustawy. Jest to zawarte w druku senackim nr 764 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 zmierza do tego, aby przepis 

przejściowy obowiązywał również w dniu wejścia 
w życie ustawy.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 44)
Poprawka przyjęta.
Poprawka druga zmierza do zapewnienia ustawie 

odpowiednio długiego okresu dostosowawczego.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 45)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 85 senatorów, 60 było za, 25 wstrzy-

mało się od głosu. (Głosowanie nr 46)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiąte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, przetwarza-
niu i przekazywaniu informacji kryminalnych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosunkowa-
ła się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje 
się ono w druku nr 765 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Stanisława Iwana, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej)
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Proszę sprawozdawcę, senatora Piotra Zien-
tarskiego, o przedstawienie dodatkowego sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:
Wysoki Senacie, uprzejmie proszę zwrócić uwagę 

na to, że w drugim czytaniu zgłoszono dwie popraw-
ki. Połączone komisje zdecydowały się jednogłośnie 
poprzeć poprawkę drugą. Ewentualne przyjęcie po-
prawki pierwszej wykluczyłoby głosowanie nad po-
prawką drugą.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos? Nie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnio-
skodawców w związku z przedstawionym dodatko-
wym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytania? Nie.

Przystępujemy do głosowania w sprawie przed-
stawionego projektu ustawy.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad poprawkami według kolejności 
przepisów projektu… Momencik… W pierwszej 
kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad 
poprawkami według kolejności przepisów projektu, 
druk nr 704 X, a następnie nad podjęciem uchwały 
w sprawie przyjęcia projektu w całości, druk nr 704 S, 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka pierwsza ma na celu zniesienie górnej 

granicy kwoty kompensaty.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, proszę o…
Podaję wyniki: głosowało 85 senatorów, 27 

było za, 65 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 55)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka druga podwyższa górną granicę kwoty 

kompensaty do 60 tysięcy zł w przypadkach, gdy 
ofiara czynu zabronionego poniosła śmierć, oraz pre-
cyzuje, że w przypadku trudności dowodowych sąd 
może zasądzić kwotę kompensaty według własnej 
oceny, ale tylko w ramach kwot określonych ustawą.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.

Poprawka przyjęta.
Poprawka szósta rozszerza stosowanie przepisów 

o koncesji na wywóz węgla kamiennego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 85 senatorów, 84 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 51)
Poprawka przyjęta.
Poprawka ósma ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 52)
Poprawka przyjęta.
Poprawka dziewiąta wprowadza obowiązek kon-

sultacji przed udzieleniem koncesji na obrót węglem 
kamiennym z zagranicą.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 26 było za, 59 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 53)
Poprawka dziesiąta została wykluczona.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 85 senatorów, 59 było za, 22 – przeciw, 

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 54)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, 
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji krymi-
nalnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie 
przysługującej ofiarom niektórych przestępstw.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz do Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji i zobowiązał te komisje 
do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu 
Senatu dodatkowego sprawozdania; znajduje się ono 
w druku nr 704 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.

(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej)
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Senatu RP planowanego w dniach 17, 18 i 19 grudnia 
zostanie państwu dostarczony drogą elektroniczną.

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 porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświad-
czeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?
Proszę bardzo, pan senator Gogacz… Jako pierw-

szy pan senator Klima, przepraszam.
(Głos z sali: Nie ma…)
Nie ma pana senatora. To pan senator Gogacz.
Proszę bardzo.

Senator Stanisław Gogacz:
Oświadczenie senatorskie kieruję do prezes Rady 

Ministrów.
Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu, 

pani Walentyna Staruszko, w swoim liście skierowa-
nym do najważniejszych instytucji państwa polskiego 
opisuje sytuację wojenną, w jakiej znalazł się ten 
obszar Ukrainy, a jednocześnie prosi o pomoc dla 
zamieszkujących te tereny Polaków.

W Donbasie sytuacja nie zmienia się na lepsze. 
Od ponad pół roku trwają walki, nasila się ostrzał 
z ciężkiej artylerii miast i obiektów infrastruktury. 
Zniszczone zostały całe ulice, kwartały domów. Przez 
całe dnie ludziom towarzyszy akompaniament hau-
bic, Gradów i Huraganów. W blokach brakuje szyb 
i dachów. Wiele domów spłonęło od wybuchu bomb. 
Codziennie z powodu ostrzeliwania giną cywile, 
w tym dzieci i chorzy w bombardowanych szpitalach. 
Masa ludzi jest rannych. W krótkim czasie wskutek 
wojny ludzie samodzielni zmienili się w nędzarzy 
i muszą godzinami stać w liczących nawet tysiąc pięć-
set osób kolejkach po zapomogę humanitarną, chociaż 
nie wszyscy taką pomoc mogą otrzymać. Dlatego 
Polacy zamieszkujący Donbas i okolice zwracają się 
do państwa polskiego o pomoc. Osoby narodowości 
polskiej, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, 
Polacy z Donbasu, których jest ponad cztery tysiące, 
proszą o możliwość przyjazdu do Polski. Chodzi tu 
przede wszystkim o Polaków z Kartą Polaka, której 
posiadanie nie zapewnia jednak prawa do mieszkania 
czy pracy w Polsce.

Głosowało 83 senatorów, 82 było za, 1 wstrzymał 
się od głosu. (Głosowanie nr 56)

Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu ustawy w całości ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił senato-
ra Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu 
w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Głosujemy.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 57)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o państwo-
wej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych 
przestępstw oraz ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Upoważniliśmy senatora Piotra Zientarskiego do 
reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektó-
rych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła pro-
jekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek; druk senacki nr 778 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 58)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektó-
rych innych ustaw.

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 
szóstego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że po-
rządek obrad sześćdziesiątego siódmego posiedzenia 

(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej)
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(senator S. Gogacz) Postęp cywilizacyjny i osiągnięcia medycyny 
umożliwiły znaczne wydłużenie ludzkiego życia, 
a ludzi niegdyś nieuleczalnie chorych dzisiaj ratuje-
my. Stawia to przed wszystkimi odpowiedzialnymi 
za zdrowie społeczeństw, w tym naszego, polskie-
go społeczeństwa, nowe wyzwania i nowe ocze-
kiwania  oczekiwania ze strony ludzi terminalnie 
chorych, w tym dzieci, osób starszych, ich rodzin 
i opiekunów, a także wyzwania przed politykami, 
organizatorami, urzędnikami, pracownikami szero-
ko pojętej ochrony zdrowia. Osiągnięć w medycynie 
paliatywnej i hospicyjnej jest wiele, ale problemów 
oraz trudności, jakie zgłaszali na konferencji leka-
rze, pielęgniarki, kapelani i wolontariusze, także jest 
dużo. Szczególnym wyzwaniem współczesności jest 
konieczność zapewnienia opieki perinetalnej dziec-
ku z nieuleczalnymi wadami wrodzonymi i jego 
matce. Przecież nie wszyscy rodzice godzą się na 
zakończenie ciąży poprzez aborcję. Kilka wykła-
dów w ramach konferencji poświęcono także bada-
niom warunków pracy pielęgniarek i opiekunów. 
Konkluzją wszystkich było nadmierne obciążenie 
ciężką pracą  pracą obciążającą fizycznie, psychicz-
nie i duchowo, a w dodatku w warunkach perma-
nentnego niedofinansowania.

Panie Ministrze, przedstawiam panu kilka postu-
latów środowiska związanego z leczeniem paliatyw-
nym i hospicyjnym. Konieczne są: wzrost finansowa-
nia leczenia paliatywnego i hospicyjnego; refundacja 
środków koniecznych do pielęgnacji chorych, takich 
jak na przykład podkłady, środki opatrunkowe, środki 
przeciwodleżynowe, leki wspomagające czy leki do 
użytku zewnętrznego i oczywiście wiele, wiele in-
nych; zapewnienie możliwości rehabilitacji fizycznej 
osób przewlekle chorych; usankcjonowanie prawne 
i finansowe psychoonkologa w zespole leczniczym; 
przestrzeganie norm pracy dla lekarzy i pielęgniarek 
na oddziałach paliatywnych i hospicjach co do liczby 
personelu i czasu pracy; pomoc rodzinom i opieku-
nom w finansowym zabezpieczeniu bytu chorego, 
w tym ustawowe wliczenie lat spędzonych przy cho-
rym do stażu pracy uprawniającego do świadczeń 
emerytalno-rentowych; ochrona miejsc pracy i umoż-
liwienie powrotu do pracy opiekunom po zakończe-
niu ich misji. Należy także uwzględniać stanowisko 
organizacji propacjenckich podczas podejmowania 
ważnych decyzji.

Panie Ministrze, w imieniu organizatorów i uczest-
ników konferencji proszę o stanowisko pana ministra 
wobec przedstawionych postulatów. Z poważaniem, 
Dorota Czudowska.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo.
Zapraszam senatora Stanisława Koguta.

Z listu Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu 
wynika, że osób, które najbardziej potrzebują pomocy 
w przyjeździe do Polski, byłoby łącznie mniej więcej 
sto. Wydaje się, że państwo polskie posiada możli-
wości, aby przyjąć tych stu Polaków z Kartą Polaka, 
przekazując im lokale do zamieszkania i pomagając 
w zapewnieniu egzystencji. Polska powinna ponadto 
zająć się pozostałymi Polakami z tamtego wojennego 
terenu, których miałoby być ponad cztery tysiące. 
Zwracam się z prośbą do prezes Rady Ministrów o in-
terwencję w tej sprawie.

Pod tym oświadczeniem, oprócz mnie, podpisali 
się pani senator Janina Sagatowska oraz pan senator 
Mieczysław Gil. Chciałbym ponadto złożyć oświad-
czenie na piśmie…

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Zapraszam, Pani Senator.
(Senator Stanisław Gogacz: To jest moje drugie 

oświadczenie.)
Senator Dorota Czudowska.

Senator Dorota Czudowska:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Swoje oświadczenie kieruję do ministra zdrowia, 

pana Bartosza Arłukowicza.
Szanowny Panie Ministrze!
W dniach 27–29 listopada bieżącego roku odby-

ła się we Wrocławiu dziesiąta konferencja nauko-
wa pod tytułem „Człowiek u schyłku życia jako 
wartość w opiece hospicyjno-paliatywnej. Aspekt 
medyczny, filozoficzny, etyczny, prawny i spo-
łeczny”. Organizatorem tej konferencji był Zakład 
Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu i nieoceniona w pracy na 
rzecz chorych terminalnie doktor nauk medycznych 
pani Eleonora Mess.

Miałam zaszczyt być zaproszona do komitetu ho-
norowego tej konferencji jako senator, a jako lekarz 
onkolog z zainteresowaniem w niej uczestniczyłam. 
Program konferencji można znaleźć na stronie abra-
netis.pl. Obejmował on dyskusję i wymianę doświad-
czeń na temat trudnej, acz niezwykle pięknej w swym 
przesłaniu służbie przy nieuleczalnie chorych.

To była już dziesiąta konferencja, dziesiąte spo-
tkanie lekarzy, pielęgniarek, księży, wolontariuszy 
świeckich i duchownych. Omawiano cierpienia cho-
rych, ich opiekunów i rodzin, nie tylko sprawy wi-
doczne szkiełkiem i okiem – głos miały także serce, 
uczucia, religia i wiara.
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Oświadczenia 

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 15)

Senator Stanisław Kogut:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja swoje oświadczenie kieruję do ministra spraw 

zagranicznych, pana Grzegorza Schetyny. Będzie to 
trochę inne oświadczenie.

Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za 
zaangażowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
zwłaszcza podsekretarza stanu, pana Leszka Soczewicy, 
w uwolnienie misjonarza Mateusza Dziedzica. 
Zaangażowanie ministerstwa było ogromne. Chciałbym 
także podziękować ambasadorowi i całemu korpusowi 
dyplomatycznemu. Wasza pomoc była bardzo duża. 
W imieniu własnym i całej rodziny serdecznie dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Proszę senatora sekretarza o odczytanie komuni-

katów. Nie ma komunikatów.
Informuję, że protokół sześćdziesiątego szóstego 

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 szóste posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)
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Wyniki głosowań122

     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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    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 81 82 82 82 82 82 79 67 67 76 86 86 86 86 83 86 86 86 86 86
  Za 54 53 53 53 53 29 28 64 66 76 26 65 85 86 83 86 86 61 25 25
  Przeciw 27 29 29 29 29 52 49 0 0 0 60 0 1 0 0 0 0 25 61 61
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 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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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  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 85 85 85 85 86 85 86 86 86 84 85 86 86 86 86 84 86 86 85 84
  Za 25 24 25 26 86 62 23 73 27 2 24 25 0 61 83 84 62 86 85 84
  Przeciw 60 61 60 59 0 0 58 0 59 58 61 61 62 25 3 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 23 5 13 0 24 0 0 24 0 0 0 24 0 0 0
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    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  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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    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
  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 86 86 82 86 86 85 85 84 86 85 85 82 86 85 85 83 83 82
  Za 86 86 82 86 86 60 84 83 86 85 84 82 26 59 27 82 83 82
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 22 56 0 0 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 25 1 1 0 0 1 0 1 4 2 1 0 0
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Przemówienie senator Anny Aksamit  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W 2015 r. będziemy obchodzili dwudziestą piątą rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów do rad 

gmin, które to wybory zapoczątkowały zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu naszego państwa oraz w życiu 
codziennym wszystkich Polek i Polaków. W tym samym 1990 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił bez 
poprawek zainicjowaną, przygotowaną i uchwaloną przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji 
ustawę o samorządzie terytorialnym.

Reforma samorządowa z 1990 r. rozpoczęła proces decentralizacji państwa i wprowadziła na szeroką skalę 
do polskiego życia politycznego zasadę pomocniczości. Złamała monopol państwowej własności, wyłączności 
budżetu państwa i monopol jednolitej władzy państwowej.

Zasadne jest, by Wysoka Izba w dwudziestą piątą rocznicę reformy samorządowej oraz pierwszych de-
mokratycznych wyborów do rad gmin upamiętniła dorobek i wysiłek reformatorski senatorów pierwszej ka-
dencji, a także pierwszego niekomunistycznego rządu III Rzeczypospolitej Polskiej, rządu premiera Tadeusza 
Mazowieckiego, i wyraziła uznanie dla wielkiego dorobku kolejnych sześciu kadencji polskiego samorządu 
gminnego oraz dokonań powstałych później samorządów powiatowego i wojewódzkiego.

Proszę zatem o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Rafała Muchackiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Popieram przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Samorządu 

Terytorialnego. Idea samorządności i decentralizacji państwa, przenosząca w ręce samorządu terytorialnego 
gros spraw najbliższych obywatelom, okazała się jednym z decydujących kroków na drodze do urzeczywistnie-
nia ideałów wolności i niepodległości. Dziś widzimy, że wybory do władz lokalnych w odczuciu społecznym 
mają nawet większe znaczenie niż wybory do władz ogólnopaństwowych. Niemniej wciąż należy zachęcać 
obywateli do głębszego zaangażowania w działalność samorządową, gdyż jedynie społeczna aktywność może 
trwale zmieniać te obszary, w których – jak się zdaje – władze lokalne nie czynią zadość potrzebom i ocze-
kiwaniom społecznym. Wydaje się, że sfera budżetów obywatelskich okazała się skuteczną zachętą dla wielu 
takich inicjatyw oraz rozbudziła wiarę wielu osób w realny wpływ na kształtowanie najbliższego otoczenia. 
Niewątpliwie mimo wielu trudności, z jakimi samorząd boryka się na co dzień, polski samorząd terytorialny 
okazał się wielkim osiągnięciem wolnej Polski. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw obejmuje swoim 
zakresem dwa główne zagadnienia. Dotyczą one krótkiej sprzedaży oraz materii regulowanej rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem 
obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji. Wdrożenie przedmioto-
wych zmian wynika z konieczności dostosowania przepisów krajowych do szeregu aktów prawnych przyjętych 
na szczeblu unijnym. W wymiarze legislacyjnym przełoży się to w zasadniczej części na wymienioną ustawę 
o obrocie instrumentami finansowymi, niemniej jednak duża złożoność regulowanej materii uzasadnia także 
dokonanie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od 
osób prawnych, ustawie o funduszach inwestycyjnych oraz w ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

Punktem wyjścia do zmian z zakresu krótkiej sprzedaży jest zastąpienie dotychczasowej ustawowej definicji 
tego pojęcia bezpośrednim odesłaniem do definicji wynikającej z przepisów unijnych – chodzi o rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczą-
cych swapów ryzyka kredytowego. Zaletą takiego rozwiązania jest bez wątpienia zapewnienie pełnej spójności 
pojęciowej. Zauważyć wypada, że w definicji zapisanej w rozporządzeniu znajduje się dodatkowo odesłanie do 
przepisów doprecyzowujących przyjętych w rozporządzeniu delegowanym nr 918, przyjętym przez Komisję 
Europejską w 2012 r.

Odpowiednie wdrożenie procedur unijnych regulujących krótką sprzedaż wymaga dokonania wielu innych 
zmian dostosowawczych. Z tego względu przewiduje się uchylenie art. 7 ust. 5a, który wskazywał przesłanki 
dopuszczalności zawarcia transakcji krótkiej sprzedaży na rynku regulowanym, oraz art. 28 ust. 2 pkt 16 i 17, 
gdzie mowa była między innymi o upoważnieniu do określenia w regulaminie giełdy zasad kwalifikowania 
papierów wartościowych jako przedmiotu transakcji krótkiej sprzedaży oraz zasad zawierania i monitorowania 
tego rodzaju transakcji.

Pozostając na gruncie art. 5 ustawy, warto zwrócić uwagę na fakt, że w ust. 5 proponuje się rozszerzenie 
katalogu przypadków, w których dopuszczalne jest zobowiązanie się do zbycia papierów wartościowych w trans-
akcji zawartej w obrocie zorganizowanym, przed dokonaniem ich zapisu na rachunku papierów wartościowych 
zbywcy, w szczególności o zobowiązania następujące w ramach transakcji krótkiej sprzedaży.

Jeśli chodzi o art. 15 rozporządzenia 236/2012, a więc o określenie przez podmioty dokonujące rozliczeń 
transakcji zawartych w obrocie zorganizowanym odpowiednich procedur na wypadek niedostarczenia dla celów 
rozrachunku instrumentów będących przedmiotem transakcji, spełniających wymogi wynikające z tego arty-
kułu, wskazać należy na nowe brzmienie art. 50 ust. 4 pkt 4a oraz art. 68b ust. 2 pkt 4a ustawy. Wspomniane 
przepisy wyraźnie nakazują uwzględnienie przedmiotowych procedur w regulaminie Krajowego Depozytu 
Papierów Wartościowych, jak również w regulaminach izby rozliczeniowej oraz izby rozrachunkowej.

Ponieważ ważnym ogniwem realizacji transakcji krótkiej sprzedaży są firmy inwestycyjne przyjmujące 
zlecenia, w projekcie ustawy znalazły się także przepisy odsyłające do art. 12 i 13 rozporządzenia 236/2012. Ich 
istotą jest określenie wymagań, jakie powinny spełniać zlecenia złożone w celu dokonania krótkiej sprzedaży. 
Spełnienie tych wymagań, jak wynika z projektowanych zapisów art. 73 ust. 7 i 8 ustawy, będzie obowiąz-
kowo weryfikowane przez firmy inwestycyjne przyjmujące zlecenia dotyczące krótkiej sprzedaży. Co istotne, 
obowiązek weryfikacyjny rozciąga się także na spełnienie ewentualnych dodatkowych obostrzeń, zakazów 
lub ograniczeń, wprowadzonych na podstawie art. 20, art. 23 lub art. 28 ust. 1 lit. b rozporządzenia 236/2012. 
W tym przypadku badanie, czy spełnione zostały dodatkowe wymogi wynikające z nałożonych zakazów lub 
ograniczeń, obejmować będzie także transakcje inne niż krótka sprzedaż.

Kolejna grupa regulacji dotyczy podmiotów określanych jako kontrahenci centralni – CCP – oraz repozytoria 
transakcji. W ustawie zaproponowano dodanie odesłania do definicji pojęcia CCP przyjętej w rozporządzeniu 
648/2012. Chodzi tu zatem o osobę prawną, która działa pomiędzy kontrahentami kontraktów będących w ob-
rocie na co najmniej jednym rynku finansowym, stając się nabywcą dla każdego sprzedawcy i sprzedawcą dla 
każdego nabywcy. Przyjęte rozwiązanie, podobnie jak w przypadku definicji krótkiej sprzedaży, pozwoli na 
zachowanie pożądanej jednolitości terminologicznej. Warto jednak dodać, że projektodawca zdecydował się 
na zawężenie unijnej definicji do podmiotów mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co 
oczywiście ma związek z zakresem działania krajowego organu nadzoru. Dla porządku dodam, że zgodnie ze 



134
66. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 grudnia 2014 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 66. posiedzenia Senatu

znowelizowanym brzmieniem art. 64 ust. 9 ustawy kompetencje organu nadzoru nad CCP powierzone zostaną 
Komisji Nadzoru Finansowego.

Istotą działalności CCP jest obniżanie ryzyka kredytowego w sposób systemowy, przy zastosowaniu odpo-
wiednich mechanizmów ograniczających ryzyko niewywiązania się stron z zawartych transakcji. W tym celu 
CCP uczestniczy w rozliczaniu tych transakcji. CCP na mocy dodawanych przepisów – chodzi o art. 47a–47e 
projektu ustawy – zostaną objęte szczególnym reżimem dotyczącym zmian własnościowych, co powinno po-
zytywnie wpłynąć na stabilność działania tych podmiotów. Mam tutaj na uwadze obowiązek zawiadamiania 
o planowanym nabyciu akcji w CCP, z uwzględnieniem przypadków przekroczenia kolejnych progów określo-
nych w rozporządzeniu. Ponadto, w art. 47d ust. 1 i 2 projektu ustawy uregulowano kwestię wyłączenia prawa 
głosu z akcji nabytych lub objętych niezgodnie z prawem oraz zawarto zapisy odnoszące się do przekroczenia 
przepisów w przypadku wykonywania uprawnień podmiotu dominującego CCP. Skuteczne egzekwowanie 
tych zapisów będzie gwarantowane między innymi poprzez umocowanie organu nadzoru do nakazania zby-
cia akcji w określonym terminie, a jeśli przedmiotowe akcje nie zostaną zbyte, do nałożenia kary pieniężnej 
w wysokości do 1 miliona zł.

Kontrahenci centralni, jako nowa kategoria podmiotów zaliczanych do infrastruktury rynków finansowych, 
będą podlegali obowiązkom informacyjnym względem prezesa NBP na zasadach analogicznych do tych, 
jakie dotyczą obecnie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Jest to efekt zmian zaproponowanych 
w ramach art. 48 oraz art. 64a projektowanego aktu. Podobnie jak w przypadku KDPW, również i tutaj prezes 
NBP może poinformować Komisję Nadzoru Finansowego o dostrzeżonych nieprawidłowościach w zakresie 
bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania CCP.

Zapewnienie pożądanego poziomu spójności regulacji krajowych wymaga uwzględnienia skutków opisanych 
zmian w prawie podatkowym, na przykład poprzez wskazanie sposobu określania odpowiednio przychodu albo 
dochodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych na rynku regulowanym w ramach krótkiej sprzedaży. W 
przypadku ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym projektowane zmiany skupiają się przede wszystkim 
na wskazaniu KNF jako organu właściwego w rozumieniu przepisów rozporządzenia 236/2012.

Kończąc, chciałbym jeszcze dodać, że w art. 73 projektu ustawy na mocy poprawki sejmowej znalazły się 
przepisy ograniczające wskaźnik dźwigni finansowej oferowanej klientom indywidualnym. Rozwiązanie to 
ma na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa tej grupie inwestorów. Interesująca jest także propozycja 
odnosząca się do możliwości nadawania przez KDPW unikalnych numerów identyfikacji osób prawnych – LEI 
– co w dalszej perspektywie ułatwi raportowanie transakcji.

Wysoka Izbo, tak przedstawiają się najistotniejsze zmiany zaproponowane w projekcie ustawy. Proszę o jej 
przyjęcie. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Tadeusza Kopcia  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw regulu-
je zagadnienia związane z dokonywaniem sprzedaży rozumianej jako strategia inwestycyjna polegająca na 
sprzedaży papierów wartościowych niebędących własnością sprzedającego. Transakcje takie zawierane są w 
celu zarabiania na spadkach kursów papierów wartościowych. Inwestor, przewidując, iż cena danego papieru 
wartościowego spadnie, zobowiązuje się do jego zbycia. Jeżeli jego oczekiwania się sprawdzą, osiągnie zysk 
stanowiący różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze sprzedaży, czyli po wyższym kursie, a kwotą, za jaką dokonał 
zakupu papieru wartościowego.

Ustawa zawiera także, na co wskazują jej autorzy, postanowienia dotyczące instrumentów pochodnych 
będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.

Celem omawianej ustawy było zatem dostosowanie przepisów krajowych dotyczących powyższej sprzedaży, 
nazwanej sprzedażą krótką, do rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących 
swapów – jest to rodzaj umowy – ryzyka kredytowego.

Ponadto ustawa zakłada zakończenie procesu wdrażania do prawa krajowego rozwiązań przewidzianych 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instru-
mentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych 
i repozytoriów transakcji.

Podnoszone jest dalej, że rozporządzenie nr 236/2012 dotyczy także kwestii związanych z transakcjami za-
wieranymi w celu przenoszenia ryzyka kredytowego związanego z długiem państwowym, chodzi o transakcje 
swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego. Dlatego też konieczne jest dostosowanie krajowych 
przepisów również w tym zakresie.

Należy tu wskazać, że podstawowe regulacje dotyczące dokonywania krótkiej sprzedaży zawarte są obecnie 
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Do krótkiej sprzedaży nawiązują też 
przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, zaś w ustawach z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych określone zostały zasady opodatkowania dochodów uzyskanych z transakcji krótkiej sprzedaży.

W związku z odmiennym niż wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ujęciem krótkiej 
sprzedaży w rozporządzeniu nr 236/2012 wskazane ustawy wymagały odpowiedniego dostosowania. Powierzenie 
w rozporządzeniu nr 236/2012 właściwym organom w państwach członkowskich wielu nowych zadań związa-
nych z krótką sprzedażą oraz transakcjami zawieranymi w celu przenoszenia ryzyka kredytowego związanego 
z długiem państwowym spowodowało potrzebę dokonania odpowiedniej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad ryn-
kiem finansowym, regulujących funkcjonowanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Na zakończenie swojego wystąpienia pragnę zwrócić uwagę, iż ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych w art. 107 ust. 1 pkt 2 zawierała definicję legalną transakcji krótkiej sprzedaży. Zgodnie z tą 
definicją krótką sprzedażą jest technika inwestycyjna, która opiera się na założeniu osiągnięcia zysku w wy-
niku spadku cen określonych instrumentów finansowych od momentu realizacji zlecenia ich sprzedaży, jeżeli 
zostały pożyczone w celu rozliczenia transakcji przez inwestora lub przez podmiot realizujący na rachunek 
inwestora zlecenie sprzedaży, albo nabyte w tym celu przez jeden z tych podmiotów na podstawie umowy lub 
umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych instrumentów 
finansowych do momentu wymagalności roszczenia o zwrot sprzedanych w ten sposób instrumentów finanso-
wych, albo jeżeli zostały spełnione warunki, o których mowa w odrębnych przepisach.

Z uwagi na to, iż w uchwalonej ustawie uchylono te przepisy, należało zrezygnować z tego odesłania, przenosząc 
definicję pojęcia „krótka sprzedaż” z części ustawy dotyczącej polityki inwestycyjnej otwartych funduszy inwestycyj-
nych do słowniczka zawartego w zmienionej ustawie o funduszach inwestycyjnych, zawierającego pozostałe definicje.

Utrzymana przy tym zostanie dotychczasowa zasada, zgodnie z którą otwarte fundusze inwestycyjne nie 
mogą dokonywać krótkiej sprzedaży. Ograniczenie takie jest bowiem wymogiem art. 89 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wy-
konawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Na opracowanie omawianego projektu ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym złożyło się w 
istocie bardzo wiele różnorodnych czynników. Mam tutaj na myśli zarówno wymogi płynące z potrzeby dosto-
sowania prawa krajowego do przepisów unijnych – między innymi do sprostowania do rozporządzenia Rady z 
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych – jak i wnioski formułowane 
w toku działalności Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz Biura do spraw Żywności i Weterynarii 
Komisji Europejskiej. Poza wspomnianymi względami wart zaznaczenia jest fakt, że przepisy projektu ustawy 
mają na celu wprowadzenie ułatwień dla niemal wszystkich grup podmiotów uczestniczących w procedurach 
certyfikacyjnych, a więc dla rolników prowadzących produkcję ekologiczną, upoważnionych jednostek certyfi-
kujących oraz właściwych organów administracji publicznej. W dalszej części wystąpienia odniosę się do kilku 
moim zdaniem najistotniejszych zmian zawartych w tym projekcie ustawy.

Zasadniczy problem zdiagnozowany na gruncie dotychczasowych przepisów dotyczył raportowania oraz 
przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Projekt ustawy przewiduje zatem zmiany pole-
gające na pożądanym przez zainteresowane strony dostosowaniu zarówno terminu przekazywania informacji, 
jak i jej zakresu. Przykładowo, wedle nowego brzmienia art. 4 ust. 6 ustawy jednostka certyfikująca będzie 
realizowała swój obowiązek informacyjny względem głównego inspektora jakości handlowej artykułów rol-
no-spożywczych, nazywanego dalej głównym inspektorem, na zasadach ogólnych, czyli do dnia dziesiątego 
każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, także w odniesieniu do przypadków odmowy wydania certyfikatu 
lub przypadków, kiedy w toku kontroli prowadzonej przez jednostkę certyfikującą stwierdzono niezgodności 
lub ryzyko ich wystąpienia. Dotychczas informacje w tym zakresie przekazywane były w sposób odrębny – 
w terminie czternastu dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem raportowania.

Odnosząc się natomiast do weryfikacji zakresu przekazywanych informacji, wskazać należy przede wszyst-
kim na art. 4 ust. 8 projektu ustawy. W przepisie tym projektodawca umożliwił głównemu inspektorowi zawę-
żenie zakresu informacji przekazywanych w przypadku dokonania zmian w zgłoszeniu podjęcia działalności 
w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Zmiana o podobnym charakterze dokonywana jest także w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przepis ten zobo-
wiązuje jednostkę certyfikującą do corocznego przekazywania określonym podmiotom wykazu producentów, 
którzy spełnili określone wymagania dotyczące produkcji ekologicznej zgodnie z przepisami dotyczącymi 
rolnictwa ekologicznego. Dotychczas przedmiotowa informacja za dany rok była przekazywana w terminie 
do 31 października tego roku. Zaproponowane przesunięcie rzeczonego terminu na dzień 30 listopada oraz 
wyraźne wskazanie, że informacja ta ma być sporządzana według stanu na dzień 15 listopada, spowodują, 
że przekazywana będzie ona od razu w formie kompletnej i co do zasady nie będzie zachodziła potrzeba jej 
uzupełnienia. Ewentualna konieczność dokonania zmiany bądź uzupełnienia danych w wykazie może jednak 
wystąpić w następstwie kontroli przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą. Wówczas poprawiony wykaz 
będzie sporządzany według stanu na dzień 31 grudnia i przekazywany będzie właściwym podmiotom w ter-
minie do dnia 14 stycznia roku następnego.

Przy okazji warto zauważyć, że projektodawca zrezygnował z obowiązku przekazywania corocznej infor-
macji dwutorowo, a więc w formie papierowej i elektronicznej, wskazując wyłącznie na obowiązek przekazania 
jej w formie elektronicznej. Ponadto do kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymania tej informacji, obok 
ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
dodano głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Rozwiązanie to będzie sprzy-
jać lepszemu informowaniu jednostek administracji publicznej uczestniczących w omawianym procesie, nie 
powodując przy tym – z racji przekazywania materiałów w formie elektronicznej – dodatkowych istotnych 
obciążeń po stronie jednostek certyfikujących.

Zgodnie z dodawanym art. 17a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewni głównemu 
inspektorowi oraz jednostkom certyfikującym dostęp do administrowanych przez nią danych ewidencyjnych 
o producentach ekologicznych. Zabieg ten umożliwi wykorzystanie informacji zgromadzonych przez agencję, 
a tym samym przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli w rolnictwie ekologicznym. 
Podkreślić wypada, że dostęp ten będzie nieodpłatny, choć będzie on zawężony jedynie do danych niezbędnych 
z punktu widzenia kompetencji i zadań wykonywanych przez dany podmiot. Przykładowo jednostka certyfi-
kująca będzie mogła pozyskiwać dane wyłącznie w odniesieniu do tych producentów, którzy dokonali za jej 
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pośrednictwem zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego lub podlegają nadzorowi 
tej jednostki.

Kolejny problem dotyczy kwestii przechodzenia rolników pod nadzór innej jednostki certyfikującej, co 
może zdarzyć się w szczególności w przypadku cofnięcia upoważnienia dotychczasowej jednostce certyfiku-
jącej. Projektodawca odniósł się do tego zagadnienia w ust. 9 dodawanym do art. 6 ustawy. Generalnie rzecz 
ujmując, jednostka taka będzie zobowiązana do przekazania głównemu inspektorowi posiadanej dokumentacji, 
a także informacji dotyczących działalności producentów ekologicznych, którzy byli objęci kontrolą przez tę 
jednostkę, w zakresie, w jakim cofnięto jej upoważnienie, za okres pięciu lat poprzedzających cofnięcie tego 
upoważnienia. Na mocy art. 6 ust. 7 projektu ustawy główny inspektor będzie w takim przypadku tymczasowo 
wykonywał uprawnienia jednostki certyfikującej w zakresie nadzoru nad wydanymi certyfikatami. Zgodnie 
z art. 9 ust. 6–8 projektu ustawy w momencie objęcia danego producenta ekologicznego nadzorem innej jednostki 
certyfikującej, w zależności od okoliczności, główny inspektor albo jednostka certyfikująca, która sprawowała 
dotychczas nadzór, zobowiązani będą, działając na wniosek nowego podmiotu nadzorującego, do przekazania 
dokumentów i informacji dotyczących danego producenta ekologicznego.

Na aprobatę zasługuje także wprowadzenie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw rolnictwa 
do wydania rozporządzenia mającego na celu ustanowienie generalnego pozwolenia na zastosowanie niektó-
rych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej. Wynika to z przepisów dodawanych do art. 11 ustawy. 
Zastosowanie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej może mieć miejsce, jak stanowi projek-
towany przepis, jeżeli jest to niezbędne do rozpoczęcia lub utrzymania produkcji ekologicznej przez producentów 
ekologicznych. Na etapie opracowywania przepisów wykonawczych konieczne będzie uwzględnienie zakresu 
tych odstępstw dopuszczonych na podstawie przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i warunków ich 
zastosowania przy zachowaniu celów i zasad produkcji ekologicznej określonych w tych przepisach.

Wspomnieć ponadto wypada o istotnej zmianie wynikającej z zaleceń z kontroli Biura do spraw Żywności 
i Weterynarii Komisji Europejskiej. Została ona zapisana w dodawanym do ustawy art. 19a i przewiduje, że 
jednostki certyfikujące mogą zlecać w toku prowadzonej kontroli laboratoriom urzędowym lub laboratoriom 
referencyjnym wykonanie analiz. Ze względu na powyższe konieczne było delegowanie ministrowi właściwemu 
do spraw rolnictwa kompetencji do określenia w rozporządzeniu wykazu laboratoriów urzędowych i laboratoriów 
referencyjnych, zakresu analiz wykonywanych przez poszczególne laboratoria oraz szczegółowych warunków 
i trybu gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań.

Wysoka Izbo, tak w zarysie przestawiają się najistotniejsze zmiany prawne dokonywane na mocy niniejszego 
przedłożenia. Ich kluczowym efektem powinno być zmniejszenie obciążeń administracyjnych oraz poprawa 
jakości i efektywności nadzoru sprawowanego nad produkcją ekologiczną. Uważam zatem, że nie ma wątpli-
wości co do potrzeby przyjęcia przedstawionego projektu ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Tadeusza Kopcia  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Zasadniczym celem ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym jest wprowadzenie ułatwień dla 
rolników prowadzących produkcję ekologiczną, dla upoważnionych jednostek certyfikujących oraz organów 
administracji publicznej odpowiedzialnych za ten sektor rolnictwa.

Konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych w ustawie z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie eko-
logicznym wiązała się także – jak wskazują autorzy nowelizacji – z potrzebą dostosowania jej przepisów do 
ogłoszonego sprostowania do rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 
oraz uwzględnienia wniosków wynikających ze sprawozdania specjalnego nr 9/2012 przygotowanego przez 
Europejski Trybunał Obrachunkowy „Kontrola systemu kontroli produkcji, przetwarzania, dystrybucji i przewozu 
produktów ekologicznych”, wniosków z kontroli Biura do spraw Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej, 
przeprowadzonej w Polsce we wrześniu 2012 r., a także wymogów rozporządzenia wykonawczego Komisji 
(UE) nr 292/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 889/2008 w odniesieniu 
do systemu kontroli produkcji ekologicznej.

Pragnę jedynie wskazać rozwiązanie dotyczące przekazywania obowiązkowych informacji.
Zakres uchwalonych (zmienionych) regulacji, jak wskazują ich autorzy, ma na celu wprowadzenie uprosz-

czeń związanych z przekazywaniem przez jednostki certyfikujące głównemu inspektorowi jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych danych dotyczących kontrolowanych producentów oraz ujednolicenie systemu 
raportowania, gdyż dotychczas jednostki certyfikujące przekazywały informacje o zmianach dokonanych przez 
producentów rolnych w zgłoszeniu podjęcia działalności w rolnictwie ekologicznym w zakresie określonym 
w art. 63 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegó-
łowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowa-
nia produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. Proponowane 
rozwiązanie ma na celu wprowadzenie możliwości wyłączenia przez głównego inspektora jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych konieczności informowania o części zmian nieistotnych dla sprawnego wyko-
nywania przez ten organ nadzoru. Główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych będzie 
określał zakres wymaganych do sprawowania nadzoru informacji. W tym celu opracuje i przekaże jednostkom 
certyfikującym wzory formularzy zawierających wskazanie zakresu zmian, których informacja ma dotyczyć. 
Jednocześnie część zmian dotąd przekazywanych w terminie czternastu dni od dnia zaistnienia zdarzenia bę-
dzie przekazywana w ramach comiesięcznego raportu, co znacząco uprości system raportowania w rolnictwie 
ekologicznym oraz zmniejszy obciążenia administracji w tym zakresie.

Ujednolicenie systemu raportowania, na co wskazują autorzy, wymagało także zmiany terminu przekazy-
wania informacji o kontrolowanych producentach na potrzeby wsparcia udzielanego na podstawie przepisów 
dotyczących rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki temu oraz równoczesnej zmianie organu przyjmującego dane 
o producentach z ministra właściwego do spraw rolnictwa na głównego inspektora jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych system zostanie skonsolidowany, a dane wymagane na podstawie innych przepisów będą 
porównywane na bieżąco.

Zaproponowano zmianę terminu przekazywania ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz prezesowi 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wykazu producentów w rozumieniu przepisów o krajowym 
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatno-
ści, którzy spełnili określone wymagania dotyczące produkcji ekologicznej, zgodnie z przepisami dotyczącymi 
rolnictwa ekologicznego. Obecnie ten termin jest określony do dnia 30 listopada każdego roku według stanu za 
dany rok, dotychczas było – do dnia 31 października. Przewidziano także możliwość przesyłania uzupełnień 
do wspomnianego wykazu w terminie do końca grudnia danego roku, jeżeli w wyniku kontroli jednostki cer-
tyfikującej zostanie stwierdzona konieczność uzupełnienia przekazanych danych.



139
66. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 grudnia 2014 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 66. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Głównym celem ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym jest wprowadzenie ułatwień dla rol-

ników, którzy prowadzą produkcję ekologiczną, upoważnionych jednostek certyfikujących, a także organów 
administracji publicznej odpowiedzialnych za ten sektor rolnictwa.

Proponowane są liczne zmiany, które szczegółowo wymienione są w opinii do wspomnianej ustawy:
— dostosowanie terminologii przepisów ustawy o rolnictwie ekologicznym do terminologii przyjętej w spro-

stowaniu do rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej 
i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91;

— wprowadzenie uproszczeń w systemie przekazywania danych dotyczących kontrolowanych producentów 
przez jednostki certyfikujące głównemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (zwa-
nemu dalej „głównym inspektorem”) oraz ujednolicenie systemu raportowania – możliwość wyłączenia przez 
głównego inspektora konieczności informowania o nieistotnych zmianach wprowadzanych do zgłoszenia podjęcia 
działalności w rolnictwie ekologicznym, przesunięcie terminu (z 31 października do 30 listopada) przekazywa-
nia przez jednostki certyfikujące, wyłącznie w formie elektronicznej, wykazu „producentów ekologicznych”;

— dookreślenie obowiązków Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (zwanej dalej 
„inspekcją”) w zakresie sprawowania kontroli nad producentami ekologicznymi kontrolowanymi przez jednostkę 
certyfikującą, której cofnięto upoważnienie do przeprowadzania kontroli w rolnictwie ekologicznym, jedynie 
do sprawowania nadzoru nad certyfikatami wydanymi wcześniej przez tę jednostkę;

— wprowadzenie obowiązku przekazywania przez jednostkę certyfikującą, której cofnięto upoważnienie, 
znajdującej się w jej posiadaniu dokumentacji dotyczącej działalności producentów ekologicznych głównemu 
inspektorowi;

— stworzenie mechanizmu przekazywania przez jednostki certyfikujące albo głównego inspektora informacji 
o producencie ekologicznym przechodzącym pod kontrolę innej jednostki certyfikującej;

— wprowadzenie dla głównego inspektora możliwości wstrzymania naboru nowych zgłoszeń działalności 
w rolnictwie ekologicznym przez jednostkę certyfikującą, u której w wyniku kontroli stwierdzono nieprawi-
dłowości w jej pracy;

— ustanowienie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw rolnictwa do wydania rozporządzenia 
określającego generalne pozwolenie na zastosowanie niektórych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej;

— umożliwienie dostępu do znajdującej się w posiadaniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
elektronicznej bazy danych o producentach ekologicznych głównemu inspektorowi oraz jednostkom certyfi-
kującym; jednostki certyfikujące będą miały dostęp wyłącznie do informacji o producentach, którzy są objęci 
ich kontrolą;

— wprowadzenie regulacji umożliwiających zlecanie przez jednostki certyfikujące wykonania analiz próbek 
pochodzących od kontrolowanych producentów ekologicznych w „laboratoriach urzędowych” lub w „labora-
toriach referencyjnych”;

— uproszczenie egzaminów na inspektora rolnictwa ekologicznego, to jest modyfikacja zasad przeprowa-
dzania tego egzaminu oraz zwolnienie z obowiązku zdawania egzaminu na inspektora rolnictwa ekologicznego 
co trzy lata po wypełnieniu obowiązku podnoszenia wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Uważam, że zaproponowane zmiany są celowe, konieczne i przyniosą pozytywne skutki. Dziękuję.
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Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje złagodzenie niektórych obowiązków 
dotyczących oznaczania towarów wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 20 ustawy w dotychczasowym brzmieniu przewidywał, że polski dystrybutor, czyli przedsiębiorca, który 
wprowadza na nasz rynek dany towar, ma obowiązek oznaczyć na tym towarze w formie pisemnej swoją firmę 
i adres. Wprawdzie ustawa pozwalała przedsiębiorcy na pewną swobodę co do miejsca oznaczenia, wskazując, 
że może być ono umieszczone zarówno bezpośrednio na towarze, jak i na jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji, 
lub też dostarczane w inny zwyczajowo przyjęty sposób, niemniej jednak musiał on liczyć się z koniecznością 
spełnienia tych dodatkowych wymogów. W skrajnych przypadkach wiązało się to nawet ze zmianą oryginalnego 
opakowania towaru, co oczywiście pociągało za sobą określone koszty po stronie przedsiębiorcy.

Opisane wymagania z prawnego punktu widzenia traktowane mogą być jako godzące w wynikający z art. 34 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakaz wprowadzania ograniczeń o charakterze ilościowym. Wielu 
ekspertów podkreśla, że konieczność wskazania adresu dystrybutora na produktach wprowadzanych do obrotu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być w istocie środkiem podobnym do wspomnianych ograniczeń. 
Ze względu na wnioski płynące z orzeczeń wydawanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wy-
eliminowanie przedmiotowej niezgodności nie jest możliwe jedynie poprzez przyjęcie odpowiedniej interpretacji 
istniejących przepisów prawa krajowego. Tym samym konieczna jest ingerencja o charakterze legislacyjnym.

Dlatego też w przedstawionym akcie zaproponowano zmianę brzmienia art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy, tak aby 
wskazywał on na obowiązek oznaczenia firmy producenta. Projektodawca odniósł się w tym miejscu do definicji 
producenta przyjętej zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Zaprezentowane szer-
sze ujęcie sprawi, że dopuszczalne będzie oznaczenie produktu oznaczeniem firmy pochodzącego z Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego przedsiębiorcy występującego jako wytwórca lub wyznaczony przedstawiciel wytwórcy, 
lub importer, lub inny przedsiębiorca uczestniczący w dowolnym etapie procesu dostarczania lub udostępniania 
produktu, jeżeli jego działanie może wpływać na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem. 
Ponadto zauważyć wypada, że po nowelizacji obowiązek dodatkowego oznaczenia państwa siedziby wy-
twórcy zachodził będzie wyłącznie wówczas, gdy znajduje się ona poza terytorium Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.

Niejako przy okazji zmodyfikowano także wymóg wynikający z art. 20 ust. 1 pkt 2 nowelizowanej ustawy, 
dotyczący umieszczenia oznaczeń pozwalających na identyfikację towaru. Istotą tego przepisu jest umożliwienie 
nabywcy dokonania świadomego wyboru. Wybór taki jest możliwy przede wszystkim wówczas, gdy nabywca 
wie, do czego dany towar służy. Po zmianie przedmiotowy obowiązek informacyjny zachodził będzie wyłącznie 
w przypadku, kiedy przeznaczenie towaru nie będzie oczywiste. Rozwiązanie takie spowoduje ograniczenie 
zbędnych obciążeń po stronie przedsiębiorców, czyniąc tym samym zadość zasadzie proporcjonalności.

Dodać wypada, że omówione zmiany nie wpłyną na szczególne obowiązki informacyjne, które dotyczą 
środków spożywczych oraz wyrobów medycznych.

Zgodnie z przepisem przejściowym nowe regulacje nie znajdą zastosowania do wyrobów wprowadzonych 
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie zmian zapisanych w projekcie 
ustawy. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że w okresie trzydziestu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy możliwe będzie wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych wedle dotychczasowych za-
sad. Jak się wydaje, chodzi w szczególności o te towary, które zostały już oznaczone, a wejście w życie ustawy 
wyprzedziło ich wprowadzenie do obrotu. Przepis ten ma zatem na celu uwzględnienie słusznych interesów 
przedsiębiorcy.

Wysoka Izbo, jak wykazano powyżej, omówione zmiany są korzystne dla przedsiębiorców i tym samym 
zasługują na przyjęcie. Dziękuję.
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Na podstawie obowiązującego przed omawianą tu zmianą art. 20 ustawy o swobodzie działalności gospodar-
czej przedsiębiorca wprowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej był obowiązany 
do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo 
przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku polskim określających firmę producenta i jego adres oraz 
umożliwiających identyfikację towaru. Warto wspomnieć, że przepis ten nie dotyczył środków spożywczych 
w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r., 
wyrobów medycznych oraz innych towarów, dla których odrębne przepisy szczegółowo regulują obowiązki w 
zakresie oznakowania – kosmetyki, zabawki, produkty lecznicze itd. Zgodnie z tą regulacją przedsiębiorca miał 
prawo wyboru sposobu realizacji obowiązku oznaczania, a więc wyboru miejsca zamieszczenia przedmiotowych 
informacji na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty 
sposób. Nie dotyczyło to towarów, w stosunku do których odrębne przepisy szczegółowo regulują obowiązki 
w zakresie oznakowania.

Jak podają autorzy nowelizacji, zgodnie ze stosowaną interpretacją zmienionego art. 20 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej istniał obowiązek umieszczania na produktach adresu dystrybutora z siedzibą w Polsce. 
Stosownie do wspomnianej interpretacji przedsiębiorcy kontrolowani w zakresie oznaczania produktów ponosili 
odpowiedzialność za nieumieszczenie na opakowaniu adresu polskiego dystrybutora. Ponadto obowiązek ten 
generował uzasadniony koszt dla przedsiębiorcy wynikający z konieczności zmiany oznakowania produktu lub 
jego opakowania na potrzeby oferowania produktu na polskim rynku. Dlatego też zaproponowano i w rezultacie 
uchwalono złagodzenie obowiązków wynikających z dotychczasowego brzmienia art. 20 tej ustawy.

Zmiana ta sprowadza się do wprowadzenia do przepisu odesłania do oznaczenia „producenta” w rozumieniu 
przepisów o ogólnym bezpieczeństwie produktów. W ten sposób, jak podkreślają autorzy nowelizacji, umoż-
liwione zostanie fakultatywne oznaczenie produktu firmą przedsiębiorcy występującego jako wytwórca lub 
wyznaczony przedstawiciel wytwórcy, lub importer, lub jako inny przedsiębiorca uczestniczący w obrocie, jeżeli 
jego działanie może wpływać na właściwości produktu związanego z jego bezpieczeństwem. Przedsiębiorca 
z Europejskiego Obszaru Gospodarczego będzie mógł oznaczyć produkt adresem jego firmy znajdującej się na 
tym terytorium. Na przykład przedsiębiorca unijny, kierując partie towaru do kilku państw EOG, nie będzie 
musiał zmieniać opakowania towaru, aby zamieścić dane dystrybutora na rynek polski.

Kolejna zmiana polegała na wyłączeniu obowiązku oznaczania informacją umożliwiającą identyfikację towaru 
w przypadku, gdy w sposób oczywisty przeznaczenie towaru będzie wynikało z istoty towaru, zapewniając 
nabywcy świadomy wybór towaru. Autorzy zwracają także uwagę na fakt, że mając na względzie stale rozwi-
jane i unowocześniane różne systemy dystrybucji i oznaczania produktów przyjęto, że w szeroko rozumianym 
obrocie między dostawcą a nabywcą nie jest bezwzględnie konieczne oznaczenie towaru „pisemną informacją 
umożliwiającą identyfikację towaru” w każdym przypadku. Przedmiotowe wyłączenie ograniczone jest tylko 
do tego rodzaju informacji i nie obejmuje oznaczania firmą przedsiębiorcy. Ponadto takie rozwiązanie będzie 
dotyczyło tylko tych towarów, których nie obowiązują odrębne szczegółowe regulacje w zakresie oznaczania, 
oraz tylko w przypadku, gdy z istoty towaru wynika jego przeznaczenie.

Podczas redagowania powyższego przepisu słusznie trzymano się zasady, że obowiązki nakładane na przed-
siębiorców powinny być proporcjonalne do celu, jakiemu służą, tym bardziej, że w przypadku niezgodności 
towaru z umową i nienależytą jakością towaru konsument może dochodzić swych roszczeń od sprzedawcy bądź 
od gwaranta zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca z 2012 r. o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
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Projekt ustawy przedstawiony Wysokiej Izbie na druku nr 765 przewiduje objęcie systemem koncesyjnym 
działalności gospodarczej w zakresie obrotu węglem kamiennym, w tym obrotu węglem kamiennym z zagra-
nicą. Dotychczas działalność gospodarcza tego rodzaju podlegała jedynie ogólnemu zgłoszeniu, co sprzyjało 
nieuczciwym praktykom, godzącym w uczciwą konkurencję i interesy konsumentów.

Kluczowa zmiana dotyczy art. 32 ustawy. Przepis ten określa rodzaje działalności, której legalne wykonywanie 
uzależnione jest od uzyskania koncesji. Wedle obowiązujących przepisów obrót węglem kamiennym mieści się 
w katalogu wyjątków od sformułowanego w art. 32 ust. 1 pkt 4 wymogu uzyskania koncesji na obrót paliwami 
lub energią. Po nowelizacji obrót węglem kamiennym zostanie wyłączony z rzeczonego katalogu wyjątków 
od obowiązku uzyskania koncesji na obrót paliwami lub energią. Tym samym działalność ta podlegać będzie 
koncesjonowaniu.

Dodatkowe obostrzenia przewidziano w przypadku ubiegania się o koncesję na obrót węglem kamiennym 
z zagranicą. Dwa kluczowe wymagania dotyczą, po pierwsze, złożenia zabezpieczenia majątkowego oraz, po 
drugie, nabywania węgla kamiennego od podmiotu spełniającego wymagania w zakresie ochrony środowiska, 
posiadającego zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem, poświadczony przez akredytowaną 
jednostkę. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wniesieniu zabezpieczenia majątkowego 
wnioskodawca będzie składał razem z wnioskiem. Dodawany art. 38e ust. 1 szczegółowo określa wymagane 
kwoty zabezpieczenia w związku z zamiarem prowadzenia obrotu węglem kamiennym z zagranicą. W zależ-
ności od rodzaju węgla i wielkości ziarna wysokość obowiązkowego zabezpieczenia majątkowego wahać się 
będzie od 1 miliona zł do nawet 20 milionów zł. W ust. 2 stypizowano rodzaje należności, które mogą zostać 
pokryte ze środków zgromadzonych tytułem zabezpieczenia majątkowego. Mowa tutaj o corocznych opłatach 
wnoszonych z tytułu obrotu węglem kamiennym, karach pieniężnych za prowadzenie przedmiotowej działalności 
bez koncesji, zobowiązaniach podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 
oraz odsetek za zwłokę dotyczącą wniesienia wymienionych należności.

Odnotować należy, że ubieganie się o koncesję na obrót węglem kamiennym z zagranicą oznacza także 
konieczność przekazania dodatkowych informacji na etapie składania wniosku. Projektodawca proponuje, aby 
poza wspomnianym już zaświadczeniem o wniesieniu zabezpieczenia majątkowego przekazywać dodatkowo 
informacje o rodzaju przywożonego z zagranicy węgla kamiennego oraz o prognozowanej wielkości obrotu 
na okres co najmniej dwóch lat. Ponadto wnioskodawca będzie zobowiązany przekazać informacje o jego 
wspólnikach lub akcjonariuszach dysponujących bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 10% głosów na zgro-
madzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, a także posiadających uprawnienie do powoływania lub 
odwoływania członków zarządu lub rady nadzorczej.

Wysoka Izbo, stworzenie bezpiecznych ram dla obrotu węglem kamiennym jako jednym z kluczowych paliw 
ma istotne znaczenie także z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Dlatego też projektodawca zaproponował, 
aby prezes Urzędu Regulacji Energetyki, rozpatrując wniosek o koncesję na obrót węglem kamiennym z zagra-
nicą, mógł odmówić jej wydania, powołując się na możliwość zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 
Oczywiście prezes URE dysponował będzie także prawem cofnięcia koncesji na tę działalność w przypadku 
braku stosownego zabezpieczenia majątkowego oraz w przypadku nabycia węgla kamiennego od podmiotu 
niespełniającego wymagań opisanych w niniejszej ustawie, które omówiłem na wstępie niniejszego wystąpienia.

Obrót węglem kamiennym, jako działalność koncesjonowana, podlegał będzie corocznym opłatom wno-
szonym przez przedsiębiorców do budżetu państwa na zasadach podobnych, na jakich czynią to obecnie 
przedsiębiorstwa energetyczne. Wysokość i sposób wnoszenia tych opłat określone zostaną w rozporządzeniu 
wykonawczym Rady Ministrów wydanym na podstawie znowelizowanego art. 34 ust. 3 ustawy. W delegacji 
ustawowej zobowiązano Radę Ministrów, aby ustalając wysokość opłat, uwzględniła wysokość przychodów 
przedsiębiorców osiąganych z działalności objętej koncesją na obrót węglem kamiennym.

Dopełnieniem omówionych zmian są przepisy o charakterze sankcyjnym. Projektodawca dodał do art. 56 
ustawy przesłankę podlegania karze pieniężnej odnoszącą się do prowadzenia działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu węglem kamiennym, w tym obrotu węglem kamiennym z zagranicą, bez wymaganej koncesji. 
W takim przypadku grozić będzie kara w przedziale od 0,5 miliona zł do 2 milionów zł.

Komentując opisane zmiany, zauważyć wypada, że obecnie mamy do czynienia z niekorzystnym zjawiskiem 
polegającym na tym, że pomimo zgromadzenia znacznych zapasów węgla wydobytego w polskich kopalniach 



143
66. posiedzenie Senatu w dniach 3 i 4 grudnia 2014 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 66. posiedzenia Senatu

upowszechnia się import węgla z innych państw, w szczególności z Federacji Rosyjskiej. Istotną rolę odgrywa 
tutaj oczywiście konkurencyjna cena importowanego surowca. Niemniej jednak taki węgiel zazwyczaj nie posia-
da stosownych certyfikatów jakościowych. W konsekwencji nie jest możliwe ustalenie jego podstawowych wła-
ściwości, takich jak wartość opałowa, zawartość popiołu, siarki itp. Problem z certyfikatami występuje również 
w obrocie krajowym. Rzadko bowiem zdarza się, aby certyfikat wystawiany przez kopalnie był przekazywany 
poszczególnym pośrednikom uczestniczącym w łańcuchu dostaw. Tym samym końcowy sprzedawca rzadko 
dysponuje stosownym dokumentem potwierdzającym jakość sprzedawanego surowca. Przy tym wszystkim 
pamiętać należy jeszcze o problemie nieuczciwych sprzedawców, świadomie oferujących towar o parametrach 
niższych aniżeli deklarowane. Problem ten można zatem rozpatrywać w co najmniej dwóch wymiarach: jako 
zagrożenie dla rodzimego przemysłu wydobywczego oraz jako zagrożenie dla interesów konsumentów, którzy 
w praktyce nie mają możliwości uzyskania rzetelnej wiedzy o jakości nabywanego opału. Istotność problemu 
wynika nadto z faktu, że w Polsce węgiel kamienny jest nadal podstawowym surowcem opałowym wykorzy-
stywanym przez gospodarstwa domowe, stanowiącym około 30% ogółu wykorzystywanych nośników energii.

Biorąc to pod uwagę, proszę Wysoką Izbę o przyjęcie zmian zapisanych w omówionej ustawie. Dziękuję 
za uwagę.
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Przemówienie senatora Tadeusza Kopcia  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Na początku swojego wystąpienia podam, za autorami rozpatrywanej nowelizacji, garść niezbędnych danych 
statystycznych.

Polska posiada duże zasoby węgla kamiennego, sięgające 40 miliardów t w złożach bilansowych. Bogate 
zasoby węgla są naszym atutem i powodują, że węgiel odgrywa rolę stabilizatora bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju. Na tle innych krajów UE Polska ma dobrą pozycję w zakresie zależności energetycznej – wskaź-
nik zależności energetycznej, czyli procentowy udział importu w całości zużycia surowców energetycznych, 
kształtuje się na poziomie 34%.

W 2013 r. sprzedaż węgla kamiennego ogółem przez polskie spółki węglowe wyniosła 75,7 miliona t , a więc 
była wyższa o 6,4% niż w 2012 r., przy wydobyciu na poziomie 74,9 miliona t, czyli niższym o 4,2%. Nastąpił 
spadek ceny zbytu ogółem, o ponad 13% w stosunku do 2012 r. – wyniósł on 294,95 zł/t. Przez większość 2013 r. 
stan zapasów węgla na składach przykopalnianych kształtował się na poziomie około 8 milionów t.

Węgiel kamienny jest powszechnie wykorzystywany w gospodarstwach domowych do celów grzewczych. W 
strukturze bilansu wykorzystania nośników energii w gospodarstwach domowych zajmuje on pierwsze miejsce 
– 29,7% – a jego zużycie kształtuje się na poziomie około 16 milionów t rocznie. Kolejne miejsca zajmują gaz 
ziemny, energia elektryczna i drewno opałowe.

Pomimo znacznych zapasów wydobytego węgla ten surowiec sprowadzany jest do Polski, w szczególności 
z Federacji Rosyjskiej. W 2013 r. zaimportowano do Polski około 10,8 miliona t węgla – nastąpił tu wzrost 
o ponad 6% w stosunku do 2012 r. – a w okresie pięciu miesięcy 2014 r. już 4,3 miliona t. Widać, że następuje 
wypieranie węgla krajowego przez węgiel importowany, szczególnie z Federacji Rosyjskiej, ze względu na 
konkurencyjną cenę.

Co więcej, węgiel importowany do Polski nie posiada certyfikatów jakościowych i w znacznej części wy-
korzystywany jest w gospodarstwach domowych.

Autorzy ustawy wskazują też, że obrót wyrobami węglowymi nie jest w Polsce do końca regulowany, a do 
prowadzenia handlu wystarcza wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Skutki są takie, że działalność 
mogą podejmować także nieuczciwi sprzedawcy, wykorzystujący między innymi niewiedzę klientów i oferujący 
im towar inny niż ten, którego sprzedaż deklarują. Dotyczy to głównie handlu węglem z importu.

Dlatego też, by ukrócić wspomniane praktyki, należało dokonać nowelizacji omawianej tu ustawy, która 
pozwoli – miejmy nadzieję – wyeliminować nieuczciwą konkurencję.

Koncesję na obrót paliwami stałymi, w tym obrót z zagranicą, otrzyma wnioskodawca, który ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania na terytorium UE, dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej pra-
widłowe wykonywanie działalności i ma możliwości techniczne do prawidłowego jej wykonywania. Stanowić 
to będzie istotny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa obrotu paliwami stałymi i jego ochrony przed zja-
wiskami patologicznymi, a także ważny instrument chroniący rodzimy rynek obrotu paliwami stałymi przed 
nieuczciwą konkurencją. Koncesja będzie również elementem nadzoru państwa nad rynkiem obrotu węglem 
kamiennym. Przyjęto, że koncesje będzie wydawał prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który dysponuje pełną 
wiedzą o ilości i jakości węgla w obrocie oraz liczbie przedsiębiorców prowadzących wspomnianą działalność, 
a ponadto będzie miał wgląd do sposobu prowadzenia tej działalności – mowa tu o kontrolach prowadzenia 
obrotu węglem zgodnie z warunkami koncesji. Warunki zawarte w koncesji nałożą obowiązek rzetelnego pro-
wadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu węglem.

Na koniec należy wskazać, że omawiana tu nowela spowoduje zmiany w obciążeniach przedsiębiorstw pro-
wadzących wspomnianą działalność. Jednym z takich obciążeń będzie obowiązek uzyskania koncesji na obrót 
węglem wydanej przez prezesa URE. Wiązać się to będzie z koniecznością przejścia procedury koncesyjnej 
oraz zgromadzenia wymaganych dokumentów.

Niewątpliwym ułatwieniem będzie z kolei przepis przejściowy, zgodnie z którym działalność przedsiębiorcy 
prowadzącego handel węglem przed dniem wejścia ustawy w życie będzie legalna pod warunkiem złożenia 
w terminie trzech miesięcy od wejścia ustawy w życie wniosku o udzielenie koncesji na obrót węglem.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proponowane zmiany w ustawie o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o gromadzeniu, 

przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych zakładają wprowadzenie koncesji na obrót węglem 
kamiennym zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Celem tego uregulowania jest przede wszystkim wyeli-
minowanie z rynku nieuczciwych sprzedawców oferujących klientom towar inny niż zadeklarowany, ponieważ 
węgiel importowany do Polski nie posiada certyfikatów jakościowych i w znacznej części wykorzystywany 
jest w gospodarstwach domowych.

Obrót wyrobami węglowymi nie jest w Polsce regulowany, a do prowadzenia handlu wystarcza wpis 
do ewidencji działalności gospodarczej. To powoduje, że działalność mogą podejmować także nieuczciwi 
sprzedawcy wykorzystujący m.in. niewiedzę klientów i oferujący im towar inny niż deklarowany. Dotyczy to 
głównie handlu węglem z importu. Sprzedawcy węgla często robią mieszanki, w skład których wchodzi polski 
i rosyjski surowiec, a ostatecznie węgiel jest sprzedawany jako polski. Proponowana regulacja ma za zadanie 
wyeliminować tę nieuczciwą konkurencję.

Należy zauważyć, że podmiotem wydającym koncesję ma być prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Zgodnie 
z zaproponowanymi rozwiązaniami o koncesję będzie mógł ubiegać się wnioskodawca mający siedzibę lub 
miejsce zamieszkania na terytorium państwa strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczy, czyli EOG, 
który dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi oraz ma możliwości techniczne gwarantujące prawi-
dłowe wykonywanie działalności.

Ponadto przedsiębiorcy zajmujący się handlem węglem będą ponosili opłatę koncesyjną, której wysokość ma 
zostać określona w rozporządzeniu Rady Ministrów. Przedsiębiorcy zajmujący się handlem węglem z zagranicą 
będą zobowiązani do złożenia zabezpieczenia majątkowego na poczet przyszłych należności publicznopraw-
nych. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Tadeusza Kopcia  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Przyczyną uchwalenia przedstawionej ustawy była potrzeba zasadniczej przebudowy przepisów ustawy z 
dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, wynikająca z 
praktyki orzeczniczej sądów związanej z realizacją tej ustawy, w zakresie wynikającym z informacji o dzia-
łalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2012 wraz z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw 
człowieka i obywatela. Autorzy nowelizacji podają, że w stanowisku skierowanym do marszałka Senatu RP 
rzecznik praw obywatelskich wyraził poważny niepokój wynikający z obserwacji efektywności wykonywania 
przedmiotowej ustawy i stwierdził, że ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych 
przestępstw nie tylko nie gwarantuje skutecznej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ale często 
powoduje ich wtórną wiktymizację. Ten psychologiczny aspekt jest tutaj bardzo istotny, dlatego pozwolę sobie 
podać opisową definicję wiktymizacji. Otóż jest to „proces stawania się ofiarą, pokrzywdzenie, czyli doznanie 
krzywd i szkód w wyniku jakiegoś zdarzenia, a także działania prowadzące do tego, że dana osoba staje się 
ofiarą przemocy. Pokrzywdzenie obejmować może szkody materialne, krzywdy moralne, zmiany w psychice. 
W ramach wiktymologii bada się rolę ofiary w genezie przestępstwa, ustala czynniki decydujące o podatności 
wiktymizacyjnej i charakterystyki osób najbardziej narażonych na stanie się ofiarą oraz poszukuje metod zapobie-
gania ewentualnej wiktymizacji, a także możliwości tworzenia mechanizmów kompensowania pokrzywdzonym 
szkód wyrządzonych przestępstwem. Badania pokazują, że każda wiktymizacja może zwiększać podatność na 
ponowne stanie się ofiarą. Zwraca się uwagę na ryzyko wystąpienia wiktymizacji wtórnej, kiedy ofiara prze-
stępstwa ponownie doznaje krzywdy i cierpienia wskutek niewłaściwych procedur procesowych. Chodzi np. o 
wielokrotne przesłuchiwanie ofiar przestępstw na tle seksualnym”. W związku z tym stanem rzeczy rzecznik 
praw obywatelskich zaapelował o rozważenie podjęcia działań, które spowodowałyby naprawę niepożądanego 
stanu prawnego, tak by prawa ofiar przestępstw i ich godność były należycie chronione.

Celem dokonanej nowelizacji jest poszerzenie zakresu podmiotowego ustawy, usunięcie lub zmiana prze-
pisów niejasnych, sprzecznych z wiążącym Polskę prawem międzynarodowym, dodanie unormowań, które 
podwyższą maksymalną kwotę kompensaty, umożliwią domaganie się zaliczki na poczet koniecznych wydatków 
bieżących, wydłużą termin do składania wniosku o wypłatę kompensaty, wprowadzą prawo występowania 
o wypłatę kompensaty osobie, pod której pieczą pozostaje ofiara przestępstwa, oraz poprzez zmianę właści-
wości miejscowej organu orzekającego i organu pomocniczego uproszczą dochodzenie kompensat osobom 
poszkodowanym przestępstwem.

Autorzy noweli wskazują, że analiza przepisów ustawy wykazała, iż wiele przepisów ustawy jest niezgod-
nych z prawem unijnym, a wiele wzajemnie ze sobą sprzecznych do tego stopnia, że dostęp do kompensaty 
państwowej stał się w praktyce iluzoryczny. Obecnie ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom 
niektórych przestępstw została kompleksowo przemodelowana. Wiele spośród wprowadzonych rozwiązań ma 
swoje źródło w aktach prawa międzynarodowego, które wytyczają drogę pomocy ofiarom przestępstw w usta-
wodawstwach krajowych. Pierwszym z tych aktów prawnych jest Europejska konwencja o kompensacie dla ofiar 
przestępstw popełnionych z użyciem przemocy z dnia 24 listopada 1983 r. Niestety do chwili obecnej Polska, 
będąca członkiem Rady Europy, konwencji tej nie ratyfikowała, nad czym ubolewają autorzy omawianych tu 
zmian. Ponieważ dochodzenie kompensat było do tej pory znacznie utrudnione ze względu na skomplikowane 
wymogi zmienianej ustawy oraz mocno sformalizowane i długotrwałe postępowanie, wprowadzono szereg 
zmian, które powinny pozwolić na rozpoznawanie spraw bez zbędnej zwłoki i wypłatę wyższych niż do tej 
pory kwot kompensat.

Na zakończenie swojego wystąpienia podam jedynie, że już pierwsza dokonana zmiana, polegająca na rezy-
gnacji w tytule i w treści ustawy z pojęcia „przestępstwo” na rzecz pojęcia „czyn zabroniony” ma zasadnicze 
znaczenie dla objętych tą ustawą ofiar niektórych przestępstw. Stworzy to możliwość występowania z wnioskiem 
o przyznanie kompensaty w sytuacji, gdy sprawca czynu nie może być oskarżony ani skazany, sformułowanie to 
obejmuje bowiem wszystkie przypadki, w których nastąpiła śmierć sprawcy, nie został złożony wniosek o ści-
ganie, sprawca korzysta z immunitetu albo jest niepoczytalny. Pojęcie „czyn zabroniony” oznacza zachowanie 
o znamionach określonych w ustawie karnej, ale nie zawiera innych elementów koniecznych do stwierdzenia 
przestępstwa. Termin ten stosuje się do zachowań, w związku z którymi sprawcy nie można zarzucić winy. 
Obecnie niemożność pociągnięcia sprawcy czynu zabronionego do odpowiedzialności karnej za przestępstwo 
nie będzie stanowiła przeszkody do wystąpienia przez ofiarę o przyznanie kompensaty.
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Przemówienie senatora Rafała Muchackiego  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zmiany zaproponowane w ustawie o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom 

niektórych przestępstw znajdują moje pełne poparcie. Niewątpliwie instytucja ta jest mało znana, a dotyczy 
materii wyjątkowo trudnej. Odpowiedzialność państwa rozumiana jako ogólnospołeczna odpowiedzialność za 
skutki najgroźniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu znalazła odzwierciedlenie w nowelizowanej 
ustawie. W bardzo wielu przypadkach wskazane kwoty nie będą zapewne stanowiły realnej kompensaty do-
znanego uszczerbku, niemniej uważam, że warto okazać wsparcie choćby w takim wymiarze. 

W mojej ocenie szczególnie ważne jest rozszerzenie zakresu osób uprawnionych, gdyż faktycznie to bliscy 
bezpośrednio pokrzywdzonej osoby dźwigają największy ciężar finansowy związany z tragedią, jaka dotknęła 
pokrzywdzonego. Pozytywnie należy również ocenić oddelegowanie oceny roszczeń do referendarzy sądowych, 
którzy niewątpliwie są kompetentni do dokonania takiej oceny w wymiarze określonym ustawą. 

Liczę na to, że znowelizowana ustawa będzie stanowiła realną pomoc dla osób pokrzywdzonych w tych 
jakże dramatycznych przypadkach, które zostały objęte ustawą. Dziękuję.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Biereckiego

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Poprzednie posiedzenie Senatu RP zostało poświęcone dyskusji na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczęd-

nościowo-kredytowych po wejściu w życie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o SKOK. 
Podstawą dyskusji było wystąpienie Andrzeja Jakubiaka, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, 
który zaprezentował raport tej instytucji na temat powiązań kapitałowych i personalnych w sektorze SKOK. 
Raport ten został udostępniony na stronie internetowej KNF.

Informacje zawarte w raporcie KNF zawierają liczne nieścisłości, które wręcz nasuwają podejrzenie o celowe 
przekłamania, trudno bowiem inaczej określić manipulację faktami polegającą na swoistej kompilacji danych 
o zdarzeniach gospodarczych, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, i prezentowanie ich 
jako aktualnych w dacie sporządzenia raportu. Uważam, że raport ten zawiera fałszywe dane, które wprowa-
dzają w błąd zarówno najwyższe organy państwa, jak i ogół społeczeństwa.

Przykładowo w odniesieniu do mojego udziału w strukturach SKOK raport KNF wskazuje na trzydzie-
ści jeden podmiotów powiązanych. Raport nie wspomina jednak o tym, że w trzynastu przypadkach chodzi 
o podmioty, które wiele lat temu zostały zlikwidowane i wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Tak 
oczywista manipulacja faktami dokonana przez KNF nie może być tłumaczona zwykłą pomyłką. Kasa Kra-
jowa niezwłocznie poinformowała przewodniczącego KNF o błędach w raporcie, przedstawiła szczegółowe 
wyjaśnienia dotyczące stanu faktycznego i zażądała sprostowania raportu, tymczasem przewodniczący Andrzej 
Jakubiak, mając już wówczas pełną wiedzę o zaistniałych przekłamaniach, zamiast sprostowania nieprawdzi-
wych informacji zarządził dalsze rozpowszechnianie raportu i jego prezentację przed Wysoką Izbą.

Opracowanie KNF w dużej mierze opiera się na swoiście przetworzonych danych archiwalnych, dawno już 
nieaktualnych, a zarazem bezprzedmiotowych z punktu widzenia dyskusji na temat sytuacji spółdzielczych 
kas oszczędnościowo-kredytowych po wejściu w życie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie usta-
wy o SKOK. Rodzi się więc pytanie o cel ujęcia tematu przez KNF w taki sposób, który w istocie zmierza 
do zafałszowania rzeczywistego obrazu systemu SKOK. Cel raportu KNF na temat powiązań kapitałowych 
i personalnych w sektorze SKOK wydaje się dość oczywisty i z pewnością nie jest nim deklarowane przez KNF 
dążenie do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, a w szczególności bezpieczeństwa 
środków pieniężnych gromadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

W aspekcie indywidualnym raport KNF narusza moje dobre imię, podważa bowiem wiarygodność moich 
oświadczeń majątkowych, a zarazem sugeruje udział w innych nieujawnionych przedsięwzięciach biznesowych. 
Oświadczam, iż w tym zakresie zamierzam dochodzić ochrony mojego dobrego imienia przed sądem cywilnym.

W aspekcie ogólnospołecznym działanie KNF destabilizuje prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowe-
go, a w szczególności zagraża bezpieczeństwu środków pieniężnych gromadzonych w spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych.

Grzegorz Bierecki
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Oświadczenie złożone 
przez senator Alicję Chybicką

Oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusza Jędrzejczyka

Szanowny Panie Prezesie!
Do mojego biura zwrócił się pan Ryszard Jadach, dyrektor zarządzający Dolnośląskiego Centrum Chorób 

Serca „Medinet” NZOZ, w związku z niepokojącymi zmianami warunków kontraktowania usług wysokospe-
cjalistycznych w zakresie kardiochirurgii dziecięcej oraz kardiochirurgii dorosłych, zawartych w zarządzeniu 
nr 72/2014/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 listopada 2014 r.

Nowo powstałe wymagania dotyczą między innymi posiadania własnej pracowni hemodynamiki. Do tej pory 
pracownia hemodynamiki była domeną oddziałów kardiologicznych. Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej „Medi-
net” zlokalizowany jest w kompleksie budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Do 
2002 r. oddział był w zasobach tego szpitala, a po przekształceniu, czyli od 2002 r., stanowi jeden z oddziałów 
„Medinet” Sp. z o.o. Oddział kardiochirurgii dziecięcej ściśle współpracuje z oddziałem kardiologii dziecięcej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, korzystając ze szpitalnej pracowni hemodynamiki.

Podobna sytuacja występuje w Nowej Soli. W budynku Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej 
Soli, gdzie zlokalizowany jest oddział kardiochirurgii dla dorosłych „Medinet”, zlokalizowana jest także szpi-
talna pracownia hemodynamiki.

Nowo wprowadzone zapisy spowodują absurdalną sytuację i zmuszą do otwarcia w obu szpitalach kon-
kurencyjnych pracowni hemodynamiki. Przy czym „Medinet” Sp. z o.o. nie ma nawet podpisanej umowy na 
świadczenia kardiologiczne, ani z oddziałem dolnośląskim, ani z lubuskim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o zainteresowanie się tym problemem i zmianę zapisów na respek-
tujące możliwość współpracy między różnymi podmiotami leczniczymi pod warunkiem posiadania pracowni 
hemodynamiki w tej samej lokalizacji co oddział kardiochirurgiczny.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Henryka Ciocha

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka

Szanowny Panie Przewodniczący!
Chciałbym zapytać, jak według stanu na dzień 15 listopada 2014 r. wygląda struktura akcjonariatu spółki 

akcyjnej Lubelski Węgiel „Bogdanka”. Interesuje mnie w szczególności, kto jest właścicielem około 65,74% akcji 
figurujących w wykazach struktury akcjonariatu wspomnianej spółki pod pozycją „pozostali akcjonariusze”.

Mam nadzieję, że nie jest to wiedza tajemna, w żaden sposób nie jestem bowiem w stanie sam ustalić, kto 
jest rzeczywistym właścicielem wspomnianej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
spółki akcyjnej.

Z wyrazami szacunku 
Henryk Cioch 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gogacza

Oświadczenie skierowane do dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Anny Atłas

Zwrócili się do mnie Polacy z Ukrainy zrzeszeni w Związku Polaków w Sławucie na czele z przewodniczącą, 
panią Marią Kowalczuk, z prośbą o przyjazd do ich miasta nauczyciela języka polskiego. Obecnie w szkołach 
Sławuty i rejonu sławuckiego języka polskiego uczy się blisko czterysta pięćdziesiąt osób. Szkoły nr 1, 2, 3, 4 
i 5 uczą języka polskiego jako drugiego języka obcego w piątej klasie. Obecnie sytuacja jest taka, że nauczy-
cielka, która uczy w tych szkołach, od 1 grudnia br. idzie na urlop macierzyński, inni zaś nauczyciele języka 
polskiego są obciążeni własnymi obowiązkami.

Miałem okazję przebywać w Sławucie dwukrotnie. Spotkałem się tam zarówno z rodakami, jak i z władzami 
miasta, z urzędującym merem na czele, i mogę stanowczo stwierdzić wielką aktywność Związku Polaków na 
niwie kultury i języka, a także dużą przychylność władz miejscowych, jeśli chodzi o tę działalność.

Ze względu na statutową działalność Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą proszę o pozytywne 
rozpatrzenie prośby Polaków ze Sławuty w sprawie przyjazdu do nich nauczyciela języka polskiego.

Stanisław Gogacz 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Helenę Hatkę

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam się do Pani w sprawie projektu ustawy o rewitalizacji. Od środowisk zajmujących się sprawami 

infrastruktury miejskiej otrzymuję zapytania dotyczące uszczegółowienia zapisów w projekcie założeń do 
ustawy o rewitalizacji. Pozwolę sobie przekazać te wątpliwości z prośbą o rozstrzygnięcie niejasnych kwestii.

Projekt ustawy o rewitalizacji zakłada możliwość finansowania działań rewitalizacji ze środków gminy. 
Proszę o wskazanie nowych źródeł finansowania. Czy będą to opłaty za reklamy, zawarte w projekcie prezy-
denckiej ustawy o krajobrazie kulturowym?

Kto będzie konsultował miejscowe plany rewitalizacji? Obszary wskazane w programie rewitalizacji po-
winny być zgodne nie tylko ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, ale również z takim 
dokumentem jak gminny program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Komu konkretnie na poziomie 
wykonawczych władz powiatowych i wojewódzkich przedkładany będzie do zaopiniowania gminny program 
rewitalizacji? Jeżeli program zostanie zaopiniowany negatywnie, to jaki przewiduje się dalszy tryb postępowania 
z nim? Czy może on być wdrażany?

Kolejną wątpliwość budzi kwestia braku uszczegółowienia sposobu koordynacji działań gminy zawartych 
w gminnym programie rewitalizacji z działaniami podejmowanymi przez samorządy powiatowe i wojewódzkie, 
a także przez administrację rządową. Jaki status przewiduje ustawodawca dla specjalnej strefy rewitalizacji? 
Czy wymóg zaopiniowania bądź uzgodnienia (w jakiej formie?) dokumentów takich jak gminny program 
rewitalizacji, uchwała w sprawie specjalnej strefy rewitalizacji oraz miejscowy plan rewitalizacji będzie się 
wiązał z koniecznością powołania przez organ samorządowy, jakim jest powiat, samorządowego konserwatora 
zabytków? Czy miejscowy plan rewitalizacji będzie tak samo umocowany prawnie jak miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego?

W związku z wymienionymi kwestiami zwracam się do Pani Minister o podjęcie działań zmierzających 
do uszczegółowienia zapisów w proponowanych założeniach do ustawy o rewitalizacji oraz o przedstawienie 
wyjaśnień i odpowiedzi na zadane pytania.

Z poważaniem 
Helena Hatka
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Oświadczenie złożone 
przez senator Helenę Hatkę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu mieszkańców województwa lubuskiego zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem dotyczącym 

corocznego finansowania doposażania ośrodków onkologicznych. Z informacji, które uzyskałam od marszałka 
województwa lubuskiego, wynika, że w ramach zmian dotyczących realizacji Narodowego programu zwalczania 
chorób nowotworowych wyłączona została część wsparcia ośrodków onkologicznych w zakresie doposażania 
ich w aparaturę do radioterapii.

Z informacji, jakie docierają od środowiska lekarskiego, wyłania się budzący niepokój obraz stanu niedo-
posażenia funkcjonujących ośrodków onkologicznych. Środowisko lekarskie wyraża zaniepokojenie, iż może 
dojść do sytuacji, w której nie będzie już doposażania aparatury do radioterapii w ośrodkach onkologicznych. 
Dotyczy to zwłaszcza zakładów już funkcjonujących. Oznacza to przeniesienie ciężaru doposażenia na ośrodki 
onkologiczne lub na władze samorządowe.

Z danych statystycznych wynika, iż w zakładzie radioterapii wyposażonym w pięć akceleratorów średnio 
raz na dwa lata należy wymienić jedno takie urządzenie, przy czym trzeba je unowocześniać na bieżąco. Brak 
programu doposażania zakładów w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych może 
w znaczący sposób utrudnić dostęp pacjentów do leczenia.

W przypadku Lubuskiego Ośrodka Onkologii wskazana jest rozbudowa zakładu o jeden akcelerator.
Bardzo proszę o ponowne przeanalizowanie problemu wyposażenia funkcjonujących zakładów radioterapii 

oraz o powtórne przyjrzenie się przedstawionej sprawie z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.
Proszę o udzielenie informacji, na kiedy ministerstwo planuje uruchomienie programu doposażania zakładów 

radioterapii w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.

Z poważaniem 
Helena Hatka
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Marię Koc, 

Andrzeja Pająka i Grzegorza Wojciechowskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka

28 listopada 2014 r. gościł Pan Minister w Ciechanowie. Podczas spotkania z ówczesnymi władzami miasta 
padła z Pana ust deklaracja o przekazaniu miastu za przysłowiową złotówkę nieruchomości po byłej jednostce 
wojskowej w Ciechanowie z przeznaczeniem na cel publiczny. Wypowiedź Pana Ministra odbiła się szerokim 
echem wśród mieszkańców. 

W związku z tym, że wybory samorządowe w Ciechanowie wygrał kontrkandydat Pańskiego rozmówcy, 
prosimy o informację, czy deklaracja jest nadal aktualna.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Maria Koc 
Andrzej Pająk 
Grzegorz Wojciechowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Marię Koc,  

Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego  
i Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
z informacją o nierównym poziomie świadczeń dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Jak poinformowali 
moi rozmówcy, rodzice dzieci niepełnosprawnych, przechodząc na przysługującą im wcześniejszą emeryturę, 
pobierają świadczenie ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 700–800 zł netto, nato-
miast opiekunowie dzieci niepełnosprawnych korzystający ze świadczenia pielęgnacyjnego ze środków pomocy 
społecznej, wypłacanego przez MOPS i GOPS, otrzymują je w wysokości 1 tysiąca zł netto (od stycznia 2015 r. 
ma wynieść 1 tysiąc 200 zł netto).

W związku z tym prosimy o informację, czy jest możliwe ujednolicenie wysokości świadczeń dla rodziców 
dzieci niepełnosprawnych tak, aby nie dyskryminować grupy opiekunów pobierających świadczenia z FUS.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Maria Koc 
Andrzej Pająk 
Grzegorz Wojciechowski 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wiesława Kiliana

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W czerwcu tego roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki zapowiedział, 

że „Ministerstwo Zdrowia jest na końcowym etapie przygotowania nowelizacji ustawy refundacyjnej. To będzie 
techniczna zmiana dotycząca m.in. definicji odpowiednika i urzędowej ceny zbytu. Lada moment wchodzimy 
z gotowym projektem na Radę Ministrów, a potem nastąpi etap prac w parlamencie” (rynekaptek.pl; 13.06.2014 r.).

Przez kilka miesięcy projekt ustawy nie został przekazany do prac w Sejmie ani przyjęty przez Radę Mini-
strów. Resort zdrowia nie przedstawił również posłom sprawozdania z funkcjonowania ustawy refundacyjnej, 
co jest wymagane odpowiednimi regulacjami prawnymi – art. 84 ustawy o refundacji leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Parlamentarzyści po dwóch latach 
działania ustawy powinni, zgodnie z przepisami prawa, zapoznać się ze sprawozdaniem z jej wykonania oraz 
ze skutkami wprowadzenia jej w życie.

W związku z przedłużającymi się pracami nad nowelizacją ustawy refundacyjnej oraz niedopełnieniem 
obowiązku przedstawienia sprawozdania proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Kiedy projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych zostanie przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do prac 
w parlamencie?

2. Co jest powodem tak znacznego opóźnienia w pracach nad nowelizacją ustawy?
3. Kiedy Ministerstwo Zdrowia przedstawi parlamentowi sprawozdanie z funkcjonowania ustawy refun-

dacyjnej?
4. Dlaczego w wykazie prac Rady Ministrów na okres od IV kwartału 2014 r. do końca III kwartału 2015 r. 

nie przewidziano rozpatrywania nowelizacji ustawy refundacyjnej?

Z wyrazami szacunku 
Wiesław Kilian
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Macieja Klimę

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
W 1992 r. Rzeczpospolita Polska podpisała Traktat o otwartych przestworzach, który daje krajom sygna-

tariuszom prawo do wykonywania lotów nad terytorium innych państw celem obserwacji ich działalności 
wojskowej/militarnej.

Zwracam się do Pani Premier z prośbą o opinię i odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy Rzeczpospolita Polska od roku 2007 do 2014 r. wykorzystała przysługującą jej traktatową liczbę 

lotów obserwacyjnych nad Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą?
2. Jaki typ samolotów jest (był) wykorzystywany do przeprowadzenia lotów rozpoznawczych w latach 

2007–2014?
3. Ile godzin lotów nad Federacją Rosyjską, Białorusią, Ukrainą odbyły samoloty w poszczególnych latach 

w okresie 2007–2014? Jaki był pokonany przez nie dystans (w kilometrach)?
4. Jaki był najdalszy zasięg obserwacji, jakiej dokonały polskie samoloty w ramach Traktatu o otwartych 

przestworzach?
5. Czy Federacja Rosyjska, Białoruś i Ukraina dokonywały obserwacji terytorium RP zgodnie z Traktatem 

o otwartych przestworzach?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Macieja Klimę i Grzegorza Czeleja

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Rząd RP zapowiedział zwiększenie wydatków na obronę na poziomie do 2% PKB. W budżecie na 2015 r. 

zabezpieczono, zaplanowano, sumę ponad 5,3 mld zł na spłatę za samoloty F-16. Koszt finansowania programu 
samolotu wielozadaniowego F-16 od 2002 realizowany był z trzech źródeł: z odroczonych płatności (tzn. vo-
ucherów B), których termin spłaty przypada w 2015 r. (1.833,8 mln USD), z linii kredytowej rządu USA (kredyt 
Foreign Militari Financial FMF 1.337,8 mln USD) i z emisji obligacji (81,81 mln USD) o terminie zapadalności 
w 2015 r. Dodatkowe koszty związane były z obsługą zadłużenia.

Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o informacje i opinie dotyczące następujących kwestii.
1. Jak wyglądał szczegółowy harmonogram spłat w poszczególnych źródłach finansowania, jeżeli chodzi 

o samolot wielozadaniowy F-16?
2. Ile wynoszą odsetki związane z zawieszeniem spłat w zakresie tzw. voucherów w latach 2009–2014?
3. Czy rząd RP nie naruszył ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 

„Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”, zakładając, że w latach 
2002–2010 na ten cel przeznaczane będzie nie więcej niż 0.05% PKB, a w następnych latach – zgodnie z ustawą 
budżetową?

4. Jaka część finansowania programu samolotu wielozadaniowego F-16 pochodziła z budżetu MON, a jaka 
z części 78 budżetu państwa?

5. Jakie były powody ograniczenia spłat w latach 2009–2014, jeżeli chodzi o program F-16? Kto w sytuacji, 
gdy nie wykonano budżetu MON (w 2008 r. na sumę 2908 mln zł, w 2009 r. na sumę 1737 mln zł, po noweli-
zacji, w 2010 r na sumę 449 mln zł, w 2011 r. na sumę 815 mln. zł, w 2012 r. na sumę 1384 mln zł) podjął taką 
decyzję – minister obrony narodowej, minister finansów czy inna instytucja?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
Grzegorz Czelej 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Knosalę

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Ustawa o kierujących pojazdami nakłada na starostę obowiązek skierowania kierowcy na kurs reedukacyjny 
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeśli w okresie próbnym popełnił on „co najmniej dwa wykro-
czenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji”.

Komentowany przepis wejdzie co prawda w życie dopiero w 2016 r., jednak już teraz pojawiają się wątpliwości 
natury interpretacyjnej związane z jego stosowaniem. Chodzi przede wszystkim o powiązanie wspomnianego 
przepisu z regulacjami kodeksu wykroczeń, który w rozdziale 9 grupuje wykroczenia przeciwko „bezpieczeń-
stwu i porządkowi w komunikacji”, a jednocześnie nie rozstrzyga w sposób precyzyjny, które z nich godzą 
w bezpieczeństwo, a które co najwyżej w porządek w komunikacji. 

Warto bowiem zauważyć, że we wspomnianym rozdziale oprócz stosunkowo ciężkich wykroczeń przeciwko 
bezpieczeństwu w komunikacji uwzględniono także wykroczenia, których popełnienie nie ma bezpośredniego 
wpływu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym (na przykład prowadzenie pojazdu bez posiadania przy sobie 
wymaganych dokumentów czy posługiwanie się kartą parkingową bez stosownych uprawnień), a zatem nie 
powinno, chociażby z uwagi na zasadę proporcjonalności, skutkować obowiązkowym kierowaniem sprawcy 
danego wykroczenia na kurs reedukacyjny.

Zwracam się zatem z prośbą o rozważenie doprecyzowania kompetencji starosty w zakresie kierowania na 
kurs reedukacyjny w taki sposób, aby wspomniane działania były adekwatne do wagi popełnionych naruszeń.

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

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (ustalonym na mocy nowelizacji, która weszła w życie z dniem 19 września 2014 r.) 
starosta może przyznać rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka „dofinansowanie do 
wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka”. Tym samym nie jest już aktualne obowiązujące wcześniej 
ograniczenie, zgodnie z którym dofinansowanie takie można było przyznać jedynie w odniesieniu do dziecka 
w wieku od 6 do 18 roku życia.

Warto przywołać tutaj art. 115 ust. 4 pkt 1 analizowanej ustawy, który dopuszcza możliwość zwiększenia 
środków przyznanych w ramach zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wycho-
wawczej typu rodzinnego o wydatki na „dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka 
w wieku od 6 do 18 roku życia – raz w roku”. Wydaje się, że cytowane brzmienie art. 115 ustawy pozostaje 
w pewnej sprzeczności ze znowelizowanym brzmieniem art. 83 ustawy.

Proszę zatem Pana Ministra o pochylenie się nad dostrzeżonym zagadnieniem i o rozważenie przygotowa-
nia stosownej nowelizacji art. 115 ustawy, polegającej na usunięciu zapisanego tam ograniczenia wiekowego.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Knosalę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka

Wywodzona z art. 9 kodeksu postępowania cywilnego zasada jawności postępowania oznacza między innymi, 
że zarówno strony, jak i wszyscy uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać 
odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Jednocześnie w procedurze cywilnej dopuszczono możliwość ubiegania 
się przez stronę postępowania o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 
Istotnym elementem takiego wniosku jest oświadczenie zawierające szczegółowe informacje o stanie rodzin-
nym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania składającego wniosek. Możliwe jest także wskazanie innych 
okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, dotyczących na przykład stanu zdrowia strony. Informacje 
te traktowane są jako środek dowodowy niezbędny do właściwego przeprowadzenia przez sąd postępowania 
dotyczącego przyznania przedmiotowej pomocy.

W mojej ocenie z poszanowania konstytucyjnej zasady ochrony prywatności oraz standardów ochrony 
danych osobowych wynika, iż tak szczegółowe dane powinny być dostępne co do zasady wyłącznie dla sądu, 
który dany wniosek rozpatruje. Niemniej jednak na mocy zasady jawności postępowania cywilnego dostęp do 
takich danych, umieszczanych w aktach sprawy, w praktyce ma każda strona i uczestnik postępowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, proszę Pana Ministra o przeanalizowanie opisanego problemu i o podjęcie 
ewentualnych działań legislacyjnych w celu zapewnienia większej ochrony danych osobowych i informacji 
przekazywanych sądowi w związku z ubieganiem się o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka

Od 1 stycznia 2014 r. dostarczaniem przesyłek z sądów oraz prokuratur zajmuje się niepubliczny operator 
usług pocztowych – Polska Grupa Pocztowa. Regulamin jej funkcjonowania dostosowany jest do przepisów 
ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, która określa prawa i obowiązki Polskiej Grupy Pocztowej 
SA. Nowe zasady doręczania przesyłek wspomnianego typu od początku budziły pewne kontrowersje. W celu 
prawidłowego realizowania usług, PGP, wraz z prywatnym operatorem pocztowym InPost, jest odpowiedzialna 
za należyte wykonanie usługi. 

Problem pojawia się w samej procedurze dostarczania poczty. Chciałbym zwrócić uwagę na pewien proceder 
dotyczący szczególnie firm. Docierają do mnie sygnały, że kurierzy PGP pomimo wiedzy, że dana firma nie 
figuruje pod danym adresem wskazanym na korespondencji, zostawiają w tym miejscu awizo.

Niezrozumiałym jest fakt pozostawiania awizo w skrzynce, która nie ma nic wspólnego z adresatem. Oczy-
wista wydaje się konieczność przekazania do nadawcy informacji zwrotnej o stanie faktycznym oraz o innym 
adresie siedziby przedsiębiorstwa. Tak się jednak nie dzieje.

Czy istnieje możliwość uściślenia procedury przekazywania przesyłek do firm? Dlaczego kurierzy pozo-
stawiają awizo, chociaż wiedzą, że siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w innym miejscu? Takie działanie 
przynosi firmom niekiedy duże szkody.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o informację, jak Pana ministerstwo zamierza rozwiązać problem około siedmiuset kobiet, rocznik 

1953, które na skutek wadliwego wprowadzenia w życie nowelizacji art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych otrzymały niższe świadczenia emerytalne 
i słusznie czują się skrzywdzone.

Pan Zbigniew Januszek, przedstawiciel Pańskiego resortu, na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji poinformował, że sprawa powyższa jest znana sądom ubezpieczeń społecznych oraz Trybu-
nałowi Konstytucyjnemu, i sugerował, że komisja mogłaby samoistnie wystąpić z inicjatywą ustawodawczą, nie 
czekając na wyrok, ani nie wnosząc osobnego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Niestety senatorowie 
koalicji rządzącej zdecydowali o niepodejmowaniu dalszych prac nad petycją poszkodowanych kobiet, czyli 
nie zainteresowali się tą ewidentną niesprawiedliwością społeczną.

I dlatego proszę o odpowiedź, jakie jest Pańskie stanowisko w tej sprawie. Czy zostały podjęte już jakieś 
działania i czy można liczyć na szybkie rozwiązanie tego problemu?

Z poważaniem 
Waldemar Kraska 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Andżelikę Możdżanowską

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
W roku 2006 weszła w życie ustawa antylichwiarska, która ograniczyła wartość maksymalnego oprocento-

wania nominalnego kredytów oraz pożyczek – zgodnie z prawem nie może ono przewyższyć czterokrotności 
stopy kredytu lombardowego ustalanej przez Narodowy Bank Polski. Oprocentowanie rzeczywiste kredytu 
może być jednak dużo wyższe, gdyż jego wartość zależy również od dodatkowych opłat.

Sektor bankowy podlega określonym regulacjom, które nie dotyczą tzw. parabanków prowadzących dzia-
łalność poza nadzorem finansowym. Instytucje te oferują swoim klientom „szybkie pożyczki” na krótki okres, 
jednak na bardzo wysoki procent. Rynek „szybkich pożyczek” rozwija się dynamicznie – udzielanych jest 
coraz więcej pożyczek, a jednym z elementów zapewniających im popularność są maksymalne uproszcze-
nia, a czasem i całkowita rezygnacja z badania zdolności oraz wiarygodności kredytowej pożyczkobiorcy. W 
przypadku „szybkich pożyczek” rzeczywista roczna stopa oprocentowania zwykle liczona jest nie w setkach, 
a w tysiącach procent.

Jak wynika z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oprócz wysokości oprocentowania 
występuje wiele nierzetelności, jeżeli chodzi o formę udzielania pożyczek. Częste są przypadki podawania 
niepełnych informacji w formularzach promocyjnych i samych umowach. 

W związku z tym proszę o odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy ministerstwo ma w planach ustawowe uregulowanie kwestii funkcjonowania instytucji parabankowych 

i wprowadzenie limitu maksymalnych odsetek dla udzielanych przez te firmy pożyczek?
2. Czy ministerstwo dysponuje danymi o tym, jaki udział w rynku pożyczek zajmują firmy parabankowe?
3. Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie ujednoliconych wzorów umów, które nie wprowadzałyby w błąd 

potencjalnych klientów?

Z poważaniem 
Andżelika Możdżanowska
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Oświadczenie złożone 
przez senator Andżelikę Możdżanowską

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
W 2010 r. została zmieniona ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmienione zostały zasady zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z dniem 
1 stycznia 2011 r. zakłady pracy chronionej, które nie posiadały wyznaczonych wskaźników zatrudnienia (30% 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych), utraciły przyznane na podstawie art. 31 wspomnianej ustawy zwolnienia 
podatkowe od nieruchomości.

W tej sytuacji niektóre zakłady pracy chronionej występowały z wnioskami o udzielenie pomocy publicznej 
w formie umorzenia zaległości podatku od nieruchomości.

W związku z przedstawioną sprawą proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy zakłady pracy chronionej, które od 1 stycznia 2011 r. nie spełniały warunków dotyczących struktury 

zatrudnienia (30% zatrudnienia osób niepełnosprawnych), mogły uzyskać pomoc finansową w formie umo-
rzenia zaległości podatkowej od nieruchomości, przyznawanego przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów, 
na podstawie przesłanek interesu publicznego oraz interesu podatnika?

2. Na jakiej podstawie prawnej wójt/burmistrz/prezydent może udzielić zwolnienia z podatku od nierucho-
mości? Czy jest to decyzja uznaniowa? Czy wymaga spełnienia określonych przesłanek?

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!
Przebudowa i modernizacja dróg lokalnych nie może odbywać się bez odpowiedniego zabezpieczenia 

przestrzeni dla ruchu pieszego. Odpowiednie wybudowanie chodników przy drogach wpływa na poprawę 
bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych. Niemniej jednak w niektórych miejscowościach z powodu 
braku środków taka budowa jest ograniczana.

W związku z przedstawioną sytuacją proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy w przypadku braku środków gminnych lub powiatowych możliwe jest finansowanie budowy chodnika 

przy drodze powiatowej przez osobę fizyczną lub prawną?
2. Jak wygląda tryb wyrażenia zgody na budowę przez osobę fizyczną lub prawną fragmentu infrastruktury 

drogowej przeznaczonej dla pieszych?

Z poważaniem 
Andżelika Możdżanowska
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Oświadczenie złożone 
przez senator Andżelikę Możdżanowską

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Opieka paliatywna jest zespołową, wielodyscyplinarną i dynamiczną opieką, w centrum której znajdują się 

pacjent i jego rodzina. Oczywistym celem szeroko pojętej opieki nad przewlekle chorym, wobec niemożności 
jego wyleczenia, jest poprawa funkcjonowania i przedłużenie życia dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik 
i sposobów terapii. Funkcjonowanie oddziałów paliatywnych zdecydowanie różni się od funkcjonowania innych 
oddziałów. Opiekę sprawuje się nad pacjentem w schyłkowym okresie życia i ma ona na celu zapobieganie 
bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie. Świadczenia opieki paliatywno-hospicyjnej 
obejmują także wspomaganie rodziny chorego zarówno w czasie trwania choroby, jak i po jego śmierci. Stąd 
tak ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków finansowych do prawidłowego funkcjonowania systemu.

W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy prawdą jest, że kontrakty z Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczane na funkcjonowanie od-

działów paliatywnych nie były podwyższane od 2008 r. i na osobę jest to kwota 210 zł?
2. Czy ministerstwo dysponuje danymi, jakie rzeczywiste koszty ponoszą szpitale w związku z prowadze-

niem oddziałów paliatywnych?
3. Ile w skali kraju jest oddziałów paliatywnych i ilu pacjentów mogą przyjąć?
4, Jaki jest okres oczekiwania na przyjęcie do oddziału paliatywnego?
5. Jakie są koszty działalności tzw. opieki wyręczającej, czyli umieszczenia chorego w hospicjum na czas 

maksymalnie dziesięciu dni?

Z poważaniem 
Andżelika Możdżanowska
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Muchackiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze.
Sytuacja dzieci poddanych stacjonarnemu leczeniu psychiatrycznemu jest ogromnie bolesna z uwagi na dra-

mat, jaki je dotyka, oraz szczególny i zazwyczaj wyjątkowo trudny charakter leczenia. Istota schorzeń objętych 
leczeniem psychiatrycznym powoduje, że już sama diagnoza stanowi poważną trudność, a wdrożenie właści-
wego i skutecznego leczenia jest dla lekarzy opiekujących się wspomnianymi dziećmi ogromnym wyzwaniem. 

Ostatnie publikacje prasowe oraz wcześniejsze wystąpienie Rzecznika Praw Pacjenta sugerują, że jeśli 
chodzi o zasadność leczenia, to w wielu przypadkach powstają poważne wątpliwości co do tego, czy dzieci 
powinny być hospitalizowane w sytuacji, gdy wystarczające byłyby opieka ambulatoryjna i stałe poradnictwo 
psychiatryczne. 

W związku z powyższym proszę o informację o możliwych do podjęcia działaniach mających na celu ogra-
niczenie przypadków hospitalizacji dzieci na oddziałach psychiatrycznych na rzecz pomocy pozaszpitalnej, 
względniejszej dla takich dzieci.

Z poważaniem, 
Rafał Muchacki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej oraz do ministra 
sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania 

niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dzie-
cięcej, zastępująca decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW, nałożyła obowiązek podjęcia niezbędnych działań 
i unormowań prawnych.

Art. 23 ust. 2 wyżej wymienionej dyrektywy zobowiązuje państwa członkowskie, w odpowiednich przy-
padkach, do podjęcia we współpracy z właściwymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi 
zainteresowanymi stronami odpowiednich działań, takich jak kampanie informacyjne i uświadamiające, pro-
gramy badawcze i edukacyjne, służących podniesieniu świadomości i ograniczeniu ryzyka, że dzieci staną się 
ofiarami niegodziwego traktowania w celach seksualnych lub wykorzystywania seksualnego.

Jak wynika z badań i publikacji naukowych z zakresu kryminologii, sprawcy niegodziwego traktowania 
i wykorzystywania seksualnego dzieci należą często do najbliższego kręgu przyjaciół i rodziny ofiar. Ponadto 
wiedza na temat sposobu działania przestępców seksualnych krzywdzących dzieci oraz sposobów zapobiegania 
tego typu przypadkom jest w społeczeństwie polskim znikoma.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, jakie działania określone w art. 23 ust. 2 zostały 
podjęte oraz jakie kampanie informacyjne i programy edukacyjne Ministerstwo Edukacji Narodowej i Mini-
sterstwo Sprawiedliwości planują wdrożyć w najbliższym czasie.

Z poważaniem 
Andrzej Person 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jednym z ważnych filarów prowadzenia polityki gospodarczej koalicji rządzącej jest ułatwienie i uspraw-

nienie obsługi przedsiębiorców. W związku ze skargami napływającymi do mojego biura senatorskiego we 
Wrocławiu proszę o udzielenie informacji w następującej sprawie.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do zawarcia umowy na wywóz śmieci 
z firmą bądź firmami wskazanymi przez samorządy. Obowiązek dotyczy wszystkich przedsiębiorców, niezależnie 
od wykonywanych przez nich usług oraz od miejsca świadczenia usług. W praktyce prowadzi to do powsta-
wania ograniczeń, a czasem monopolu na rynku świadczenia usług wywozu śmieci. Ponadto przedsiębiorcy 
świadczący usługi w miejscu swojego zamieszkania bądź w miejscu, w którym wywóz śmieci jest dostępny, 
muszą podpisywać podwójne umowy w wyżej wymienionym przedmiocie.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, czy Ministerstwo Środowiska przygotowuje projekt 
ustawy zmieniającej wyżej wymienione regulacje i zniesienie ograniczenia doboru firm wywożących śmieci.

Z poważaniem 
Andrzej Person 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Leszka Piechotę

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
13 listopada bieżącego roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano treść nowego projektu 

ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT”) oraz 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, który w ocenie jednostek samorządu terytorialnego (dalej: „JST”) 
może mieć istotny i niekorzystny wpływ na rozliczenia VAT dokonywane przez JST. Jak wynika z projektu, 
planowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Projektowane regulacje oprócz zagadnień przeciwdziałania wyłudzaniu VAT w sektorze gospodarczym 
obejmują również wprowadzenie tak zwanego prewspółczynnika VAT (zmiana ta dotyka praktycznie tylko 
sektora publicznego, a w szczególności JST) – mechanizmu służącego określeniu wysokości możliwego do 
odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupionych przez JST towarów i usług wykorzystywanych do celów 
mieszanych (czyli do celów działalności gospodarczej i innych), co czyni sposób rozliczania VAT jeszcze bar-
dziej skomplikowanym i nieprzejrzystym.

Proszę o informację dotyczącą zasadności wprowadzania zmian rozliczenia podatku VAT w JST we wspo-
mnianej formie, i to w trakcie roku budżetowego.

W pierwszej kolejności pragnę zwrócić uwagę na fakt, że wejście w życie nowelizacji z dniem 1 kwietnia 
2015 r., a więc w trakcie roku budżetowego, będzie wiązało się z obowiązkiem zmiany dotychczas stosowa-
nych zasad rozliczania podatku naliczonego i z obowiązkiem wprowadzenia nowej polityki we wspomnianym 
zakresie. Skutkami będą nie tylko dodatkowa praca administracyjna, lecz także wymierne koszty wynikające 
z obowiązku dostosowania używanych systemów księgowych do nowych zasad.

Co więcej, pragnę zwrócić uwagę na ciągle nierozstrzygniętą kwestię samodzielności prawnopodatkowej 
jednostek budżetowych, która ma być przedmiotem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(dalej: „TSUE”) pod koniec 2015 r. Nietrudno zatem wyobrazić sobie sytuację, w której ze względu na plano-
waną nowelizację oraz możliwe rozstrzygnięcia TSUE jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane 
do dwukrotnej zmiany zasad rozliczania podatku VAT w trakcie jednego roku budżetowego.

Wziąwszy pod uwagę powyższe względy – bez wnikania w zawiłości merytoryczne – proszę o rozważenie 
możliwości przesunięcia terminu wejścia w życie zmian dotyczących podatku VAT w JST, tak aby miało ono 
miejsce nie wcześniej jak po rozstrzygnięciu wspomnianej kwestii przez TSUE, i o rozważenie uproszczenia 
tego rozliczenia w przypadku JST. Pozwoliłoby to również przedstawicielom Ministerstwa Finansów i przedsta-
wicielom samorządu terytorialnego na przeprowadzenie rzetelnej dyskusji i wypracowanie przejrzystych zasad 
kalkulacji prewspółczynnika, który będzie miał istotny wpływ na finanse jednostek samorządu terytorialnego, 
lub wypracowanie innych metod rozliczania omawianego tu podatku.

Być może w toku dyskusji udałoby się wypracować zasady rozliczania VAT mniej skomplikowane również 
ze względu na kontrolujących, to jest UKS, na przykład rozliczenie ryczałtowe, tak jak ma to miejsce w nie-
których krajach UE.

Sposób rozliczenia VAT w zaproponowanym projekcie ustawy i sposób obliczania prewspółczynnika VAT 
przewidziany dla JST nie uwzględniają w pełni specyfiki działalności JST oraz ich szczególnego otoczenia 
prawnego i administracyjnego.

W związku z przedstawionymi kwestiami proszę o rozważenie możliwości wyłączenia na obecnym etapie 
z projektu zmiany ustawy o podatku VAT zagadnienia prewspółczynnika, o wypracowanie ze stroną samorzą-
dową optymalnych rozwiązań we wspomnianym zakresie, tak aby do czasu wydania przez TSUE orzeczenia 
mieć uzgodnione stanowiska, a teraz – o doprowadzenie w jak najbliższym czasie do dalszego procedowania 
pozostałych elementów wspomnianego projektu, służących przeciwdziałaniu wyłudzaniu VAT w sektorze 
prywatnym.

Z wyrazami szacunku 
Leszek Piechota
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Leszka Piechotę

Oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku z inicjatywą podjętą przez arcybiskupa metropolitę katowickiego Wiktora Skworca oraz w związ-

ku z podejmowanymi przeze mnie od kilku lat działaniami dotyczącymi polepszenia stanu ochrony zabytków 
miasta Katowice zwracam się z prośbą o bardzo przychylne potraktowanie wniosku Jego Eminencji biskupa, 
gdyż wniosek ten jest w pełni uzasadniony i niezmiernie ważny dla wszystkich mieszkańców Górnego Śląska.

Występując w poprzednich latach z inicjatywą wpisania całego zespołu urbanistycznego tak zwanej katowic-
kiej moderny (największego w Polsce założenia urbanistyki i architektury modernizmu międzywojennego) na 
listę Pomników Historii, wskazywałem na rolę, jaką dla polskiej tożsamości na tym terenie odgrywała realizacja 
całego założenia urbanistycznego nowej zabudowy Katowic. Głównymi dominantami tego założenia były dwie 
kluczowe dla naszej kultury budowle: gmach Sejmu Śląskiego i katedra Chrystusa Króla.

Aby podkreślić symboliczne znaczenie katedry jako prawdziwego pomnika polskiej historii, chciałbym 
dodać do uzasadnienia Jego Eminencji element symboliki urbanistycznej. W projekcie nowego (polskiego) 
centrum Katowic kluczowe założenie urbanistyczne w zakresie lokalizacji katedry i obiektów sąsiednich było 
symboliczne: przy wjeździe na Śląsk od strony Warszawy, Sosnowca dokładnie w środku osi widokowej miała 
znajdować się wieża katedry górująca nad całym miastem. Dzisiaj, mimo powojennego obniżenia wysokości 
wieży i budowy od tej strony osiedla wysokościowców, dla wjeżdżających do miasta od strony Warszawy do-
minantą widokową pozostaje wieża katedry.

Dlatego też, by nie powielać wszystkich elementów uzasadnienia, chciałbym tylko podkreślić w imieniu 
społeczności Śląska, iż uznanie obiektu katedry za Pomnik Historii będzie jedynie potwierdzeniem jego rze-
czywistej roli na mapie Polski i Górnego Śląska.

Z wyrazami szacunku 
Leszek Piechota
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz oraz do ministra Skarbu Państwa Wło-
dzimierza Karpińskiego

5 grudnia 2014 r. minął rok od powołania do życia Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a tym samym rozpoczął 
się proces pełnej konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Przed rokiem czołowi politycy Platformy Obywatelskiej chwalili się podczas konferencji prasowych, że 
centrala PGZ została ulokowana w Radomiu oraz że będzie to dla miasta szansa na utworzenie nowych miejsc 
pracy i na wpływy z podatków od osób fizycznych (PIT), a także od firm (CIT).

Mam nieodparte wrażenie, że kwestie dotyczące miejsc pracy i wpływów z podatków to kolejne obietnice 
bez pokrycia. Niestety bowiem, choć główna siedziba Polskiej Grupy Zbrojeniowej mieści się w Radomiu, to 
jej serce bije w biurze w Warszawie przy ul. Książęcej 4. To w warszawskim biurze pracuje zarząd i spotyka się 
czteroosobowa rada nadzorcza. To tam, w warszawskim biurze, zatrudniani są nowi pracownicy, nie w centrali 
w Radomiu.

W związku z tym, że Polska Grupa Zbrojeniowa funkcjonuje już od roku, proszę o odpowiedź na następu-
jące pytania.

Ile osób zatrudnionych jest w siedzibie PGZ w Radomiu?
Ile osób zatrudnionych jest w biurze PGZ w Warszawie?
Jakie jest miesięczne wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej?
Jakie jest średnie wynagrodzenie pracowników biura PGZ w Warszawie?
Jakie jest średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w siedzibie PGZ w Radomiu?
W jakiej wysokości podatek od osób fizycznych (PIT) został odprowadzony do urzędów skarbowych dzia-

łających w Radomiu w okresie funkcjonowania PGZ?
W jakiej wysokości podatek od firm (CIT) został odprowadzony do urzędów skarbowych działających 

w Radomiu w okresie funkcjonowania PGZ?

Wojciech Skurkiewicz
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego,  

Jarosława Rusieckiego, Roberta Mamątowa, Kazimierza Wiatra, 
Michała Seweryńskiego i Stanisława Gogacza

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do prezesa Najwyższej Izby Kon-
troli Krzysztofa Kwiatkowskiego, do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka 
oraz do prezesa Zarządu Telewizji Polskiej SA Juliusza Brauna

Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Panowie Prezesi! Szanowny Panie Przewodniczący!
W dniu 16 listopada 2014 r. odbyły się w Polsce wybory samorządowe. Na zlecenie dwóch telewizji prywat-

nych oraz telewizji publicznej ośrodek badawczy Ipsos prowadził badanie wyborów metodą exit poll. Zakres 
badania był bardzo szeroki, objął około 90 tysięcy ankietowanych w całym kraju. Domyślamy się, że badanie 
to było kosztowne. Nie obchodzą nas wydatki stacji prywatnych na to badanie, ale wydatki telewizji publicz-
nej – jak najbardziej.

Badanie ośrodka Ipsos okazało się jedną wielką kompromitacją. W ocenie wyniku wyborów do sejmików 
wojewódzkich Ipsos pomylił się o prawie 5 punktów procentowych na korzyść Prawa i Sprawiedliwości i aż 
o 7 punktów procentowych na niekorzyść PSL.

Pragniemy zapytać prezesa telewizji publicznej o to, dlaczego telewizja ta zamówiła i zaserwowała opinii 
publicznej tak nierzetelne badanie. Ile publicznych pieniędzy telewizja publiczna wydała na ten cel? 

Czy ze względu na kompromitującą nierzetelność badania telewizja publiczna zażąda zwrotu wydanych na 
to badanie publicznych pieniędzy? 

Czy Pan Prokurator Generalny wdroży jakieś śledztwo w sprawie niegospodarnego wydania środków pu-
blicznych na nierzetelne badanie opinii publicznej? 

Czy Pan Prezes NIK wdroży jakąś kontrolę dotyczącą prawidłowości wydatków publicznych na to badanie? 
I wreszcie: czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podejmie jakieś kroki prawne wobec nadawców, w tym 

nadawcy publicznego, którzy wprowadzili opinię publiczną w błąd całkowicie nierzetelnym i kompromitująco 
błędnym badaniem exit poll?

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski 
Jarosław Rusiecki 
Robert Mamątow 
Kazimierz Wiatr 
Michał Seweryński 
Stanisław Gogacz
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego, 

Jarosława Rusieckiego i Roberta Mamątowa

Oświadczenie skierowane do prokuratora apelacyjnego w Warszawie Dariusza Korneluka

Szanowny Panie Prokuratorze!
W związku z odpowiedzią prokuratora generalnego z dnia 23 października 2014 r. (znak: PG II Ko1 2700/14, 

dot. BPS/043-62-2706-PG/14) na oświadczenie senatorskie złożone na 62. posiedzeniu Senatu w dniu 9 paź-
dziernika bieżącego roku w sprawie ujawnienia listy beneficjentów pomocy UE i w związku z otrzymaną in-
formacją, iż sprawa jest badana, uprzejmie prosimy o odpowiedź, jaki jest wynik prowadzonego postępowania 
i czy prokuratura wszczęła postępowanie karne w tej sprawie. A jeśli nie, to dlaczego?

Z góry dziękujemy za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski 
Jarosław Rusiecki 
Robert Mamątow
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, do przewodniczącego Kra-
jowej Rady Sądownictwa Romana Hausera oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Prokuratorze!
W związku z licznymi informacjami pojawiającymi się w prasie (między innymi portal wp.pl, wprost.pl – 

artykuł z 3 grudnia 2014 pt. „Sędzia potrącił rowerzystę i odjechał. Sąd nie chce zająć się sprawą”), dotyczącymi 
wykroczeń i przestępstw popełnianych przez sędziów, uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w przedmiotowej 
sprawie.

Jak donoszą media, do zdarzenia doszło dwa lata temu we Wrocławiu. Sprawcą wypadku był sędzia, który 
nie udzielił poszkodowanemu niezbędnej pomocy i odjechał. Co więcej, sąd oddala wszelkie wnioski pokrzyw-
dzonego w tej sprawie. Mniemam również, że ów sędzia sprawuje nadal swój urząd i nie ponosi jakiejkolwiek 
odpowiedzialności za popełniony czyn.

W związku z powyższym proszę o zbadanie, czy sędzia rzeczywiście uciekł z miejsca wypadku, nie udzie-
lając pomocy. A jeśli tak, to dlaczego do tej pory nie poniósł za to odpowiedzialności? W szczególności proszę 
o wyjaśnienie, czy postępowanie prokuratorskie w postępowaniu karnym, a także odpowiednie postępowanie 
dyscyplinarne były prowadzone właściwie i czy nie miały miejsca działania zmierzające do uchronienia sędziego 
przed sprawiedliwą odpowiedzialnością karną.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa,  

Andrzeja Pająka, Przemysława Błaszczyka,  
Bohdana Paszkowskiego, Jana Marię Jackowskiego,  

Krzysztofa Słonia i Marię Koc

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do ministra zdrowia 
Bartosza Arłukowicza

Szanowni Panowie Ministrowie!
Zwracamy się zarówno do Pana Ministra Rolnictwa, jak i do Pana Ministra Zdrowia w związku z zatrwa-

żającymi informacjami prasowymi o tym, iż na targowisku w Wólce Kosowskiej funkcjonariusze Straży 
Granicznej podczas rutynowej kontroli dokumentów pobytowych obcokrajowców odkryli około 1 tysiąca kg 
mięsa niewiadomego pochodzenia. Prawdopodobnie chodzi tu o mięso z psów! Jak wynika z dalszych informa-
cji, Straż Graniczna przekazała mięso do badań genetycznych, a o całym zdarzeniu poinformowała Inspekcję 
Weterynaryjną, która jednak nie podjęła żadnych czynności sprawdzających.

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego nie zbadano źródła pochodzenia mięsa, które przypuszczalnie miało trafić 
do barów orientalnych w Warszawie. Prosimy o wszczęcie czynności kontrolnych dotyczących niepodjęcia przez 
odpowiednie urzędy czynności w tej sprawie.

Z góry dziękujmy za zajęcie się tą sprawą i przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Robert Mamątow 
Andrzej Pająk 
Przemysław Błaszczyk 
Bohdan Paszkowski 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof  Słoń 
Maria Koc
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Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia i Marię Koc

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Ministrze!
Pragniemy zapytać Pana Prokuratora Generalnego, co aktualnie słychać w sprawie śledztwa dotyczącego 

katastrofy smoleńskiej. Jaki jest stan zaawansowania tego śledztwa, jakie czynności obecnie trwają? Ilu pro-
kuratorów tym śledztwem aktualnie się zajmuje? Co z kompleksową opinią biegłych zasięgniętą w sierpniu 
2011 r.? Czy została już opracowana? Kiedy można się spodziewać zakończenia tego śledztwa?

Pragniemy także zapytać, czy prokuratorzy prowadzący śledztwo wydawali jakieś zezwolenia na dostęp 
do akt sprawy osobom niebędącym stronami postępowania. Ile takich zezwoleń wydano i jakich osób te ze-
zwolenia dotyczyły?

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Jarosław Rusiecki 
Robert Mamątow 
Marek Martynowski 
Andrzej Pająk 
Przemysław Błaszczyk 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Maria Koc
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Cezarego Grabarczyka oraz do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowni Panowie Ministrowie!
Od 2007 r. liczba samobójstw wzrosła około dwukrotnie. Pragniemy zapytać, czy były badane przyczyny 

tego wzrostu, a jeśli tak, to jakie są wnioski. Prosimy o wskazanie tych przyczyn oraz działań podjętych, by 
przeciwdziałać temu zjawisku.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
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Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Zespołu do spraw wyjaśniania opinii publicznych treści 
informacji i materiałów dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. pod 
Smoleńskiem Macieja Laska oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Ministrze!
W odpowiedzi na pytanie posła do parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego, udzielonej przez 

Pana Przewodniczącego 25 listopada 2014 r., powołał się Pan między innymi na treść opinii kryminalistycznych 
wykonywanych w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuraturę wojskową. 

Pragniemy zapytać, czy Pan Przewodniczący Lasek ma dostęp do akt śledztwa i gromadzonych w jego ramach 
dowodów, w tym ekspertyz kryminalistycznych, a jeśli ma, to na jakiej podstawie prawnej uzyskał ten dostęp. 
Podobnie chcemy zapytać, czy Pan Maciej Lasek ma dostęp do dokumentów i materiałów dowodowych tzw. 
komisji Millera (chodzi o dokumenty, ekspertyzy i inne dowody, na podstawie których opracowany został raport 
tej komisji). Jeśli Pan Lasek ma taki dostęp, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie prawnej go uzyskał.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Marek Martynowski 
Andrzej Pająk 
Przemysław Błaszczyk 
Bohdan Paszkowski 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Maria Koc
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