
ISSN 0867-261X

Senat

R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j

V I I I k a d e n c j a

Sprawozdanie Stenograficzne

z 72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 18 i 19 marca 2015 r.

Warszawa
2015 r.



ISSN 0867-261X

S e n a t

R z e c z y p o s p o l i t e j  P o l s k i e j

V I I I  k a d e n c j a

S p r a w o z d a n i e  S t e n o g r a f i c z n e

z  7 2 .  p o s i e d z e n i a  S e n a t u  R z e c z y p o s p o l i t e j  P o l s k i e j

w  d n i a c h  18 i  1 9  m a r c a  2 0 1 5  r .

Wa r s z a w a 
2 0 1 5  r .



Porządek obrad

72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 18 i 19 marca 2015 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

2. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

3. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych in-
nych ustaw.

4. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień pu-
blicznych.

5. Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
niektórych innych ustaw.

6. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

7. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

8. Ustawa o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, 
wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Lon-
dynie dnia 7 lipca 1995 r.

9. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywa-
niu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r.

10. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju prze-
stępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r.

11. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Pół-
kuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącej warunków przystąpienia 
Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Po-
łudniowej, podpisanej w Warszawie w dniu 28 października 2014 r.

12. Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowa-
nia w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r.

13. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. 

14. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności.

15. Informacja rządu na temat „Narodowego Planu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”.

16. Zmiany w składzie komisji senackich.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego  – szef, sekretarz stanu Stanisław Koziej

Kancelaria Prezydenta RP  – sekretarz stanu Krzysztof Łaszkiewicz

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury  – dyrektor Leszek Pietraszko

Naczelny Sąd Administracyjny  – prezes Roman Hauser

Urząd Zamówień Publicznych  – wiceprezes Dariusz Piasta

Ministerstwo Finansów  – sekretarz stanu Janusz Cichoń 
 – sekretarz stanu Izabela Leszczyna 
 – podsekretarz stanu Hanna Majszczyk 
 – podsekretarz stanu Jarosław Neneman

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  – sekretarz stanu Zbigniew Rynasiewicz

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  – podsekretarz stanu Włodzisław Duch

Ministerstwo Obrony Narodowej  – podsekretarz stanu Maciej Jankowski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  – podsekretarz stanu Marek Bucior

Ministerstwo Sprawiedliwości  – podsekretarz stanu Monika Zbrojewska

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  – podsekretarz stanu Grzegorz Karpiński

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – podsekretarz stanu Artur Nowak-Far

Parlament Mongolii  – przewodniczący Wielkiego Churału Państwowego 
    Dzandachuu Enchbold wraz z delegacją





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

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Otwieram siedemdziesiąte drugie posiedzenie 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkow-

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana se-

natora Tadeusza Kopcia oraz pana senatora Andrzeja 
Pająka. Listę mówców prowadzić będzie pan senator 
Andrzej Pająk.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 
stole prezydialnym.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołów 
sześćdziesiątego ósmego i sześćdziesiątego dziewią-
tego posiedzenia stwierdzam, że protokoły tych po-
siedzeń zostały przyjęte.

Informuję, że protokół siedemdziesiątego posie-
dzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, jest 
przygotowany do udostępnienia senatorom. Jeśli nikt 
z państwa senatorów nie zgłosi do niego zastrzeżeń, 
to zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu.

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 9 lutego 
2015 r. prezes Rady Ministrów przekazał Senatowi 
„Informację o funkcjonowaniu spółdzielni socjal-
nych działających na podstawie ustawy z dnia 27 
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za 
okres 2012–2013”. Informacja zawarta jest w druku 
nr 832. W dniu 18 lutego 2015 r. marszałek Senatu 
skierował tę informację do Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej. Komisja na po-
siedzeniu w dniu 13 marca 2015 r. zapoznała się 
z informacją i poinformowała o tym marszałka 
Senatu.

Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad 
został wyłożony na ławach senatorskich.

Proponuję rozpatrzenie punktów drugiego, ósme-ów drugiego, ósme- drugiego, ósme-
go, jedenastego, dwunastego oraz punktu szesnastego 
projektu porządku obrad, pomimo że sprawozdania 
właściwych komisji w sprawie tych ustaw i uchwa-

ły zostały dostarczone w terminie późniejszym niż 
określony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli 
nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawione propozycje. Sprzeciwu 
nie słyszę.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie.

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-
rad siedemdziesiątego drugiego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

Informuję, że dziś o godzinie 13.00 zostanie za-
rządzona półgodzinna przerwa na otwarcie wystawy 
„Szkoła marzeń. 90 lat Szkoły Orląt w Dęblinie”.

Ponadto informuję, że do rozpatrywania ustawy 
o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych 
ustaw – to jest punkt piąty porządku obrad – przy-
stąpimy dziś nie wcześniej niż o godzinie 15.30. Do 
rozpatrywania ustaw zawartych w punktach ósmym, 
dziewiątym, dziesiątym, jedenastym oraz dwuna-
stym przystąpimy dziś w godzinach popołudniowych. 
Głosowania zostaną przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ko-
mornikach sądowych i egzekucji.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 836, a spra-
wozdanie komisji – w druku 836 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Bohdana 
Paszkowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca  
Bohdan Paszkowski:
Wysoki Senacie! Panie Marszałku!
Chciałbym w imieniu Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji przedstawić nasze spra-
wozdanie z posiedzenia, które odbyliśmy 4 marca 
bieżącego roku, a na którym rozpatrzyliśmy ustawę 
z 20 lutego bieżącego roku o zmianie ustawy o ko-
mornikach sądowych i egzekucji.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

(senator sprawozdawca B. Paszkowski) ście powoduje umorzenie postępowań, a w części te 
postępowania są później przejmowane przez różnego 
rodzaju firmy windykacyjne.

W związku z taką sytuacją jest propozycja, aby 
jeżeli chodzi o te egzekucje, w przypadku których 
sprawa napływa z wyboru wierzyciela, wprowadzić 
następujące regulacje. Mianowicie, po pierwsze, bę-
dzie obowiązek odmowy wszczęcia egzekucji lub wy-
konania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia 
lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres 
ustawowych zadań komornika, jeżeli – i tu jest pierw-
sza okoliczność – w zakresie prowadzonych przez 
daną kancelarię egzekucji zaległość przekracza sześć 
miesięcy. To będzie powód do tego, żeby komornik 
był zobligowany do odmówienia egzekucji. Drugi 
powód: gdy liczba wszystkich spraw, które wpłynęły 
w danym roku kalendarzowym, przekroczy pięć ty-
sięcy a skuteczność w zakresie prowadzonych przez 
komornika egzekucji w roku poprzednim nie prze-
kroczy 35%. Wtedy też będzie obligatoryjna odmowa. 
Jest jeszcze trzecia okoliczność, a mianowicie taka, 
że liczba wszystkich spraw, które wpłynęły w danym 
roku kalendarzowym, jest większa niż dziesięć tysię-
cy. Tutaj oczywiście mówimy tylko o egzekucjach, 
które są wykonywane na wniosek wierzyciela, gdy 
wierzyciel sam sobie wybiera kancelarię, nie mówimy 
tu o tych egzekucjach, które są dokonywane w ramach 
właściwości miejscowej, w ramach rewiru komor-
niczego. Art. 8a i 8b określają, jak się te zaległości 
liczy. Można powiedzieć, że to jest w zasadzie istota 
tejże nowelizacji ustawy o komornikach sądowych 
i egzekucji.

Ustawodawca przewiduje wejście ustawy w ży-
cie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia, 
z wyjątkiem jednego przepisu, przepisu dotyczącego 
tego warunku, który przywołałem na końcu, a mia-
nowicie tego, że wpływ wszystkich spraw w danym 
roku kalendarzowym przekroczył dziesięć tysięcy.

Wcześniej przewidywano, że ma to wejść w życie 
po upływie dziewięciu miesięcy od dnia ogłoszenia, 
ale ten termin dziewięciomiesięczny miał upłynąć 
przed 1 stycznia 2016 r. Z uwagi na to, że ta ustawa 
jest pewien czas procedowana w parlamencie, poja-
wiła się poprawka, którą wprowadziliśmy na posie-
dzeniu komisji, nie ukrywam, również na wniosek 
ministerstwa, ministra sprawiedliwości. Poprawka 
zmierza do tego, aby termin określony jako po upły-
wie dziewięciu miesięcy od dnia ogłoszenia zastąpić 
terminem „z dniem 1 stycznia 2016 r.”. Chodzi o to, 
żeby w tym zakresie, gdzie odnosimy się do tego 
warunku wykluczającego, do roku kalendarzowego, 
jasno określić, że ustawa wejdzie w życie z dniem 
1 stycznia 2016 r., aby uniknąć sytuacji, w której na 
skutek, powiedzmy, dalszego procedowania nad tą 
ustawą nie udałoby się roku 2015 określić jako ten, 
który będzie bazowy do ustalania liczby spraw, które 

Niniejsza ustawa jest ustawą, powiedzmy, krótką. 
Obejmuje ona zmiany w art. 8, jak również w art. 32 
ustawy o komornikach oraz po art. 8 dodaje art. 8a 
i 8b.

Istota tejże ustawy polega na zracjonalizowaniu 
obłożenia spraw w kancelariach notarialnych. Jest 
to wynik analiz stanu funkcjonowania takiej oto 
instytucji, że wierzyciel może wybrać sobie kance-
larię komorniczą, która będzie dokonywała egzeku-
cji – o tym mowa w art. 8 ustawy o komornikach 
sądowych i egzekucji, gdzie w ust. 5 stanowi się, że 
wierzyciel ma prawo wyboru komornika na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw 
o egzekucję z nieruchomości oraz tych, co do któ-
rych przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje 
się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik 
działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. 
Jak bowiem wiadomo, komornicy mają przydzielone 
rewiry, które odpowiadają okręgom sądów rejono-
wych. Jest taka zasada, że to jest, można powiedzieć, 
właściwość miejscowa danego komornika, wprowa-
dzono też dawniej zasadę, że również wierzyciel może 
wybierać sobie komornika na terytorium naszego 
kraju, z wyjątkiem dotyczącym wspomnianych egze-
kucji z nieruchomości. No i jest zasada, że komornik 
nie może odmówić wykonywania egzekucji, jeżeli to 
dotyczy egzekucji obejmującej obszar właściwości 
sądu apelacyjnego, w którym znajduje się jego rewir.

Analiza funkcjonowania kancelarii notarialnych 
oraz zaległości w prowadzeniu spraw dała jednak 
takie wnioski, że czym mniejsze kancelarie – chodzi 
o liczbę napływających spraw – tym efektywność pro-
wadzenia egzekucji jest większa, a z drugiej strony, 
można powiedzieć, że im większa kancelaria, tym 
zaległości są większe; mówię tu oczywiście o staty-
stykach. Nie dość tego, jest w tym środowisku, można 
powiedzieć, bardzo istotna kumulacja spraw.

I proszę sobie wyobrazić: załóżmy, że tych spraw 
wpływających do komorników w danym roku kalen-
darzowym jest około pięciu milionów – to na przykład 
mamy takie dane statystyczne, że jedenaście kance-
larii komorniczych skupia blisko 23% tego napływu, 
czyli blisko milion sto dwadzieścia siedem tysięcy 
spraw. Ponadto można tutaj przytoczyć takie dane… 
Ja posiłkuję się sejmowym uzasadnieniem do projektu 
czy jeszcze projektu tejże ustawy, gdzie na przykład 
określono, jaka jest skuteczność poszczególnych 
kancelarii notarialnych, wziąwszy pod uwagę licz-
bę napływających spraw. I w tych kancelariach, po-
wiedzmy, gdzie spraw jest do pięciu tysięcy – tak jest 
wskazywane – skuteczność wykonywanych egzekucji 
jest trzydziestoprocentowa, czyli blisko o 8% wyższa 
od aktualnej średniej, jeżeli zaś chodzi o kancelarie 
większe, to skuteczność jest dużo niższa, co oczywi-
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Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

(senator sprawozdawca B. Paszkowski) znaczy będą miały powyżej pięciu tysięcy albo powy-
żej dziesięciu tysięcy spraw, nie narzucić obowiązku 
informowania o tym fakcie, tak żeby niepotrzebnie 
nie wpływały do nich nowe sprawy. Tym sposobem 
można by było zaoszczędzić komornikom trochę pra-
cy, bo nie musieliby odmawiać.

Przy okazji zapytam o jeszcze jedną rzecz. Była tu 
mowa o skuteczności, o procentach. Czy była może 
podawana liczba kancelarii, które mają skuteczność 
większą niż 35%? Dziękuję.

(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze ja mam 
pytanie.)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
To już koniec pytań. Pan senator się spóźnił.
(Senator Jan Maria Jackowski: No, sprawy pań-

stwowe… Ale pan senator sprawozdawca jeszcze 
stoi…)

Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Sprawy senackie spowodowały, że musia-

łem na chwilę wyjść z posiedzenia plenarnego. 
Usprawiedliwiam się.

Moje pytanie do senatora sprawozdawcy…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Tu są sprawy 

senackie, Panie Senatorze.)
Sprawy regulaminowe.
(Senator Piotr Zientarski: Jest hierarchia.)
To już w tym momencie nieważne.
Moje pytanie jest następujące. Panie Senatorze, 

jak to jest możliwe… Ile największe kancelarie ko-
mornicze mają w roku spraw wierzycieli? Czy zna 
pan jakieś statystyki? Jakie to są wielkości? Jak to 
jest fizycznie możliwe – słyszymy, że to jest kilkaset 
tysięcy spraw w skali roku – żeby taka kancelaria była 
w stanie… To wychodzi ponad sto spraw dziennie, to 
są jakieś astronomiczne liczby. Jak jest zatem możli-
we, żeby kancelaria była w stanie w ogóle przejrzeć 
te wszystkie papiery? Ja już nie mówię o podjęciu 
stosowych czynności. Jak to w ogóle jest możliwe? 
Przyznam się, że jestem zaskoczony podaną tu liczbą. 
Wiem, że jak u przeciętnego notariusza są trzy, cztery 
tysiące aktów… No, to jest taka, powiedzmy, średnia. 
Ale w kancelarii komorniczej? Jeżeli w Warszawie 
jest podobno pięćset tysięcy spraw w skali roku, to jak 
to w ogóle jest możliwe? Proszę, żeby pan wyjaśnił, 
jak działa ten mechanizm, jak działają te kancelarie. 
Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

się bierze pod uwagę w przypadku kancelarii komor-
niczych.

Proszę państwa, to jest w zasadzie całość, cała 
zawartość tej ustawy.

Myśmy na posiedzeniu komisji oczywiście wyra-
zili swoje zdziwienie sytuacją, jaka istnieje na rynku 
kancelarii komorniczych, tym, że występuje ewident-
na koncentracja spraw w pewnej grupie kancelarii. 
Z tym się wiąże między innymi niska skuteczność 
egzekucji, bo jeżeli jest ona w granicach, powiedzmy, 
poniżej 20%, to jest ona dość niska. A to oczywiście 
później wpływa… Te postępowania są umarzane, 
nie dochodzi do egzekucji i te niewyegzekwowane 
wierzytelności później pewnie w jakiejś części trafiają 
na rynek obrotu długami i podlegają czynnościom 
chociażby firm windykacyjnych. W związku z tym 
były pytania o to, dlaczego wcześniej nie reagowano 
na tę sytuację i co powiedziało środowisko komor-
nicze o tej ustawie. Otrzymaliśmy informację, że ją 
aprobuje.

Było jeszcze jedno pytanie. Dotyczyło tego, że 
jest to inicjatywa poselska a kancelarie komornicze 
są nadzorowane przez prezesów sądów, ale i przez 
ministra sprawiedliwości, oczywiście w zakresie ich 
funkcjonowania, w ramach postępowania sądowe-
go. Są stosowane środki przeciwegzekucyjne itd., 
ale to się odbywa w ramach postępowania sądowego. 
Oczywiście jest to inicjatywa poselska, ale można 
powiedzieć, że źródło inspiracji treści ustawy jest – 
tak to określę – po stronie ministra sprawiedliwości.

W związku z tym w imieniu Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji wnoszę o przyję-
cie ustawy wraz z poprawką, o której mówiłem i która 
umożliwi zafunkcjonowanie ustawy od 1 stycznia. 
Chodzi tu o określenie roku bazowego, roku 2015, do 
liczenia spraw komorniczych w zakresie dotyczącym 
art. 8 pkt 3. Proponuję, żeby ustawa weszła w życie 
z dniem 1 stycznia 2016 r., i proszę o przyjęcie ustawy 
z tą poprawką. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Knosala się zgłasza.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym zapytać, czy kancelariom, które prze-

staną w danym roku spełniać określone warunki, to 
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konawcza. Sam komornik oczywiście też może… Po 
co ma przyjmować interesantów, którzy będą gdzieś 
tam chodzić, jak może na drzwiach czy na tablicy 
ogłoszeń w budynku, w którym funkcjonuje, umie-
ścić informację, że nie będzie mógł brać spraw od 
wierzycieli z wyboru z uwagi na to, że już nie mieści 
się w tych kryteriach.

Pan senator zadał też drugie pytanie, ale nie do 
końca je zapisałem…

(Senator Ryszard Knosala: Ile kancelarii może 
się obecnie poszczycić skutecznością na poziomie 
co najmniej 35%?)

Nie przypominam sobie, żeby takie dane były na 
posiedzeniu komisji podawane, ale być może pan 
minister czy pani minister będą w stanie podać te 
informacje. To wynika z nadzoru ministra nad tymi 
kancelariami…

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję. Więcej pytań nie ma.
(Senator Bohdan Paszkowski: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 

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

Czy pani minister Monika Zbrojewska chciałaby 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Monika Zbrojewska:
Panie Marszałku! Szanowna Izbo!
Z uwagi na to, że padły tu pytania związane ze 

statystyką, to ja może faktycznie przytoczę dane do-
tyczącego tego, co państwa interesuje. Jeżeli cho-
dzi o liczbę kancelarii, oczywiście w skali kraju, to 
w 2014 r. było tysiąc trzysta trzydzieści dziewięć 
kancelarii. Obecnie nastąpiło zwiększenie ich liczby, 
a mianowicie są tysiąc trzysta czterdzieści cztery kan-
celarie; to jest raptem zwiększenie tej liczby o pięć.

Jeżeli chodzi o średnią skuteczność przeprowa-
dzonej egzekucji rozumianej jako odsetek załatwień 
przez wyegzekwowanie świadczenia w odniesieniu 
do wpływu, czyli, generalnie rzecz biorąc, przeciętną 
skuteczność kancelarii, to jest ona na poziomie 20,5%.

Jeżeli chodzi o tak zwane komornicze kancelarie 
hurtownicze, to liczba komorników, w przypadku 
których wpływ przekroczył liczbę dziesięciu tysięcy 
spraw w 2014 r… Takich kancelarii jest pięćdziesiąt 
osiem. Jeżeli zaś chodzi o liczbę kancelarii komorni-
ków, w przypadku których wpływ przekroczył licz-
bę pięciu tysięcy spraw w roku 2014, to jest ich sto 
pięćdziesiąt sześć.

Senator Bohdan Paszkowski:

Dziękuję.
Odnośnie do pytania senatora Jackowskiego, po-

wiem, że na posiedzeniu komisji otrzymaliśmy… Nie 
chcę w tej chwili przytaczać tych danych, ponieważ 
nie ma jeszcze notatki z posiedzenia komisji. Tam 
padły dość szokujące liczby, jeżeli chodzi o pewne 
kancelarie. Ja tutaj mówiłem, posiłkując się uzasad-
nieniem sejmowym tejże ustawy, że w jedenastu kan-
celariach notarialnych…

(Senator Alicja Zając: Komorniczych.)
…komorniczych, przepraszam notariuszy, jest 

koncentracja spraw w liczbie miliona stu dwudzie-
stu siedmiu tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu ośmiu, 
czyli blisko 23%, już nie chcę liczyć… Pan minister 
pewnie będzie miał bardziej szczegółowe informacje. 
Jak to jest możliwe? No, pan minister też się trochę 
dziwił, choć oczywiście trzeba pamiętać, że kancela-
ria komornicza to nie musi być komornik, jedna pra-
cownica, ewentualnie asesor czy asesorzy itd. Może 
to być całkiem spora grupa ludzi, których komornik 
zatrudnia, bo on może zatrudniać dodatkowe oso-
by, aby wykonywały pewne pomocnicze czynności. 
Choć oczywiście, jak już mówiłem, tam, gdzie spraw 
jest dużo, skuteczność podejmowania egzekucji jest, 
jak wynika z tej statystyki, niższa niż w mniejszych 
kancelariach. Stąd też wniosek wynikający i z nad-
zoru nad tymi kancelariami, i, być może – ponieważ 
stowarzyszenie komorników, rada komornicza popie-
ra tę ustawę – z takiej potrzeby środowiska, aby tę 
sytuację zmienić. Ale myślę, że pan minister będzie 
nam podawał liczby, chyba nawet dotyczy to nie je-
denastu kancelarii, ale jeszcze mniejszej grupy, która 
skupia ogromne liczby spraw. Jak mówiłem, wiąże 
się to pewnie z tym wtórnym obrotem, tymi niewy-
egzekwowanymi należnościami, które wpływają na 
rynek firm windykacyjnych. To zjawisko pewnie też 
występuje.

Pierwsze pytanie senatora Knosali dotyczyło tego, 
czy nie należałoby wprowadzić obowiązku zawiada-
miania… No, w tejże ustawie nie ma takich zapisów. 
Oczywiście w samej ustawie, w tych przepisach, które 
już funkcjonują, jest zapis, że wierzyciel, dokonując 
wyboru komornika, z wnioskiem o wszczęcie eg-
zekucji składa oświadczenie na piśmie, że korzysta 
z prawa wyboru komornika. Czyli, innymi słowy, tu 
jest taki element, że jak się wybiera komornika, to 
trzeba jeszcze złożyć oświadczenie, że się wybiera 
tego konkretnego komornika poza określonym rewi-
rem, w którym on funkcjonuje. Nie wiem, być może 
to będzie już na etapie wykonawczym, może sama 
izba komornicza będzie wnosiła o to, żeby komor-
nicy… Może sama izba zajmie się tym, żeby takie 
informacje pojawiały się na stronach internetowych, 
lub zobowiąże komorników… To jest już kwestia wy-
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(podsekretarz stanu M. Zbrojewska) Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, mam takie pytanie: z czego wyni-

ka wspomniana niska skuteczność działań komor-
niczych? Bo o ile wiem, to komornik ma wgląd do 
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, wgląd 
do ksiąg wieczystych, jest taka możliwość… Tak więc 
jeżeli ktoś, od kogo chce się coś wyegzekwować, ma 
jakąkolwiek nieruchomość, to można… I to jest bar-
dzo skuteczna metoda, bo prędzej czy później taka 
osoba będzie musiała zwrócić pieniądze, spłacić dług. 
Również wgląd do systemu PESEL… Tak więc są bar-
dzo szerokie instrumenty działania. Tymczasem, jak 
pani wspomniała, o ile dobrze zrozumiałem, 20%… 
Tak więc może by pani wyjaśniła, dlaczego skutecz-
ność jest taka niska.

I moje drugie pytanie: jak to możliwe, że, jak 
wspomniał pan senator sprawozdawca, są kancela-
rie, które mają ponad milion wspomnianych spraw? 
To znaczy, ile osób one muszą zatrudniać i jaka jest 
struktura takich kancelarii? Bo przecież sam wpływ 
dokumentów jest po prostu… To jest wielka instytu-
cja. Ja przypomnę, że, jak państwo mi odpowiedzieli, 
spraw związanych z wykroczeniami mandatowymi 
jest w Polsce ponad pięć milionów. A tu jedna kance-
laria ma milion. No, to jest po prostu coś niesłychane-
go. Gdyby pani minister zechciała to skomentować…

A moje trzecie pytanie dotyczy sprawy z moje-
go okręgu wyborczego, pana rolnika Zaremby spod 
Mławy, któremu zabrano ciągnik. Jak to w ogóle 
było możliwe, że wspomniany ciągnik został zabra-
ny niewłaściwej osobie? Z jednej strony mamy niską 
skuteczność, a z drugiej strony mamy do czynienia 
z ograbianiem uczciwych obywateli. Jak to w ogó-
le było możliwe, w sensie formalnoprawnym, żeby 
nastąpiło wspomniane zajęcie? Może pani minister 
wyjaśni. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Pani senator Czudowska. Proszę bardzo.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, ilu mamy wszystkich komorników 

w Polsce? Chodzi mi o komorników sensu stricto, 
nie o osoby zatrudnione w kancelariach czy biurach 
komorników. I jaki jest średni zarobek komornika 
w Polsce?

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Jeżeli chodzi o skuteczność tych hurtowników, 
to jest tu układ tego rodzaju, że to kryterium, które 
w chwili obecnej jest planowane czy proponowane 
w ramach ustawy, czyli powyżej 35%… Z danych sta-
tystycznych wynika, że obecnie taki poziom osiągnę-
ła jedna kancelaria w sytuacji, w której była obciążo-
na liczbą powyżej dziesięciu tysięcy spraw, czyli ten, 
nazwijmy to, megahurtownik. I można powiedzieć, 
że gdyby przepis art. 8 obowiązywał już teraz, to ten 
megahurtownik nie mógłby się podejmować spraw, 
opierając się na pkcie 3. Tu układ jest tego rodzaju, że 
faktycznie skuteczność na takim poziomie pojawiła 
się w przypadku tego jednego podmiotu.

Jeżeli chodzi o te hurtownie komornicze, w przy-
padku których wpływ przekroczył liczbę pięciu ty-
sięcy spraw, to takich, które osiągają tę efektywność, 
czyli mają skuteczność na poziomie 35%, jest osiem.

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

Senator Ryszard Knosala:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Zadałem pytanie o tę skuteczność na poziomie 

35%, bo te liczby są po prostu bardzo małe i jest oba-
wa o to, czy ta ustawa zadziała od razu, skoro ten próg 
w tych dwóch kategoriach osiąga jedna kancelaria 
i osiem kancelarii. Tak czułem, że te liczby są małe.

Chciałbym jeszcze zapytać à propos tej skutecz-
ności, bo wiemy z mediów, co się w ogóle działo 
z komornikami i praktyką komorniczą, czy podczas 
tworzenia ustawy, projektu ustawy było rozważane, 
brane pod uwagę takie rozwiązanie, aby z możliwości 
przyjmowania spraw z wyboru – podkreślam: z wy-
boru – wyłączyć te kancelarie komornicze, w przy-
padku których w ostatnim czasie stwierdzono ra-
żące naruszenia przepisów. Prawdę mówiąc, można 
te kancelarie wymienić, bo w mass mediach są one 
wymieniane. Nie wiem, czy skuteczność kancelarii 
działających w ten sposób, że zabierają mienie, które 
nie należy do dłużnika… czy to jest w ogóle trakto-
wane jako element skutecznego działania. Dziękuję.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Monika Zbrojewska: To znaczy, 
odpowiadając na…)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Chwileczkę, Pani Minister, jeszcze senator 

Jackowski i pani senator Czudowska.
Proszę bardzo, pan senator Jackowski.
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Marszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Wojciechowski i pan senator 
Paszkowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Pani Minister! Chodzi mi o te kan-

celarie, które mają dużą liczbę spraw. Skąd te sprawy 
się biorą? Nie chodzi mi o to, co to są za sprawy, tylko 
o to, skąd takie ilości spraw w tych kancelariach. 
Chodzi mi o to, kto jest klientem tych kancelarii. Czy 
można na przykład powiedzieć, że niektóre kancelarie 
są szczególnie uwielbiane przez firmy windykacyjne? 
Czy w niektórych kancelariach jest dużo spraw zwią-
zanych z postępowaniem nakazowym? Pytam o to, 
bo z tego, co obserwuję w swoim biurze, wynika – 
ludzie przychodzą ze skargami na komorników, na 
przykład takimi, że komornik ściga kawalera za długi 
żony, takie sprawy też są – że to dotyczy określonych 
komorników i określonych spraw, przede wszystkim 
rozpatrywanych w postępowaniu elektronicznym, 
wyroków elektronicznych. Czy pani minister mo-
głaby przedstawić jakieś statystyki w tym zakresie? 
Jeżeli nie, to czy byłaby pani w stanie w jakimś ta-
kim rozsądnym terminie dać odpowiedź na piśmie? 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Monika Zbrojewska: Czy mogę od-
powiedzieć na pytanie?)

Jeszcze pan senator Paszkowski zada jedno pyta-
nie. Przepraszam bardzo, Pani Minister.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziękuję.
Ja mam następujące pytania, Pani Minister. 

Oczywiście zmiana jest potrzebna, ale jeżeli chodzi 
o komorników, to mamy do czynienia z takim dość 
specyficznym modelem funkcjonowania… Jak mówi 
się w ustawie, komornik to funkcjonariusz publiczny, 
który działa przy sądzie rejonowym, ale także musi 
zarabiać na swoją kancelarię. To jest taka instytucja 
ni to prywatna, ni to publiczna, człowiek z pieczątką 
państwową posiłkujący się funkcjonariuszami cho-
ciażby Policji, a w zasadzie działający na własny ra-
chunek. Czy państwo nie rozważacie szerszych zmian 
dotyczących modelu funkcjonowania kancelarii ko-
morniczych, ale także zmiany przepisów chociażby 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Monika Zbrojewska:

Dziękuję za wszystkie pytania. 
Ja nie jestem pewna, czy w przypadku dwóch 

panów senatorów… Moja odpowiedź będzie chyba 
miała charakter w pewnym stopniu globalny czy 
totalny, całościowy, ze względu na to, że poruszone 
tutaj aspekty się, że tak powiem, zazębiają. Chodzi 
mianowicie przede wszystkim o to, jak wspomniane 
kancelarie w jakiejś mierze funkcjonują czy dzia-
łają. Układ, mechanizm jest stosunkowo prosty, 
a mianowicie komornik zatrudnia… Jeżeli chodzi 
o wspomniany przykład kancelarii w Łodzi, pana 
rolnika, któremu zabrano traktor itd., to układ jest 
tego rodzaju, że w tej konkretnej sytuacji był jeden 
komornik, który zatrudniał pięciu asesorów, plus 
oczywiście obsługa techniczno-administracyjna. 
I spływały do niego sprawy. On te sprawy, jeżeli 
tak można powiedzieć, brał hurtowo, i z powodu 
wydajności, jaką mogło zapewnić pięciu asesorów 
plus on, nie był w stanie ich weryfikować. Tak więc 
skuteczność wspomnianej kancelarii w omawianym 
tu zakresie była mimo wszystko słaba. To, że doszło 
do uchybień związanych z funkcjonowaniem kan-
celarii, to, najogólniej rzecz biorąc, kwestia braku 
nadzoru. Tak więc to jest w dużej mierze rozwiąza-
nie kazusu pana rolnika z Mławy.

Jeżeli chodzi o pewne działania ze strony 
Ministerstwa Sprawiedliwości na wspomnianym eta-
pie, to jest to tylko kwestia instrumentów w postaci 
postępowania dyscyplinarnego. I w omawianym tu 
przypadku takie właśnie postępowanie zostało wobec 
asesora podjęte. Tak więc układ jest takiego rodzaju, 
że… Faktycznie, z uwagi na trafne pytanie pani se-
nator o liczbę komorników… Obecnie jest ich tysiąc 
trzystu czterdziestu czterech. To jest liczba komorni-
ków na dziś. No i teraz spływanie wszystkich spraw 
powoduje, że komornicy nie sprawują należytego 
nadzoru, należytej pieczy nad działalnością aseso-
rów, w odniesieniu do której mogą mieć odpowiednio 
większą… I to są główne uchybienia związane z dzia-
łalnością firm komorniczych. Dziękuję…

(Senator Dorota Czudowska: A zarobki?)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Zarobki itd… 

Było jeszcze parę innych pytań.)
Przepraszam.
Pani Senator, nie dysponuję danymi w tym zakre-

sie. Przykro mi, ale nie potrafię powiedzieć, jaki jest 
w tym momencie poziom zarobków w przypadku 
normalnie i porządnie funkcjonujących kancelarii 
komorniczych ani w przypadku tak zwanych hur-
towni. W każdym razie te zarobki przekładają się… 
wiążą się z efektywnością. Tak że przykro mi, ale nie 
udzielę odpowiedzi na to pytanie.



11
72. posiedzenie Senatu w dniu 18 marca 2015 r.

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

(senator B. Paszkowski) nia, ale także sytuację, kiedy taka kancelaria obsługuje 
wierzyciela giganta. Chodzi mi tutaj na przykład… 
Weźmy pod uwagę chociażby Telekomunikację Polską 
mającą iluś tam abonentów, osób, którym dostarcza 
sygnał telefoniczny, czy też firmy, które dostarczają 
prąd, a część osób nie płaci… Jeżeli taki wierzyciel 
zgłosi się do kancelarii komorniczej z prośbą o wy-
egzekwowanie wierzytelności, to w tym przypadku 
skuteczność tej kancelarii automatycznie się zmniejszy. 
Czyli na skuteczność mają wpływ różne uwarunkowa-
nia. Być może jest to kwestia tego, że brakuje nadzoru 
nad komornikiem, który przyjmuje dużo drobnych 
spraw albo współpracuje z personelem, nad którym 
nie sprawuje nadzoru. Być może jest to kwestia tego, 
jacy są to wierzyciele, czy są to drobni wierzyciele, czy 
wierzyciele giganci, którzy wprowadzają określonego 
rodzaju wierzytelności do egzekucji w tym zakresie. 
A być może jest to kwestia związana z kryteriami, 
z pewnego rodzaju renomą czy z tym, jak dana kan-
celaria jest postrzegana.

Teraz odpowiem na pytanie dotyczące tego, czy 
Ministerstwo Sprawiedliwości bierze pod uwagę, czy 
rozważa możliwość dokonania dalszych sukcesyw-
nych zmian w ustawach, jeśli chodzi o funkcjono-
wanie spraw związanych z egzekucją prowadzoną 
przez komorników, w ogóle z problemem tej instytu-
cji. Oczywiście obecnie są prowadzone działania… 
Może odpowiem w ten sposób: chodzi o weryfikację 
przepisów ustawy i uszczelnienie systemu, co unie-
możliwiłoby funkcjonowanie komornika czy kance-
larii komorniczych w sposób – nie chcę powiedzieć, 
że zbliżony do patologii – nieudolny, niewłaściwy, 
niefunkcjonalny w tym zakresie.

Jak mogło dojść do takiej sytuacji? Tutaj padło 
pytanie akurat związane z działalnością rolnika. Ja 
odpowiem w ten sposób… Dlaczego wcześniej takie 
sprawy się nie pojawiały? Otóż układ jest tego ro-
dzaju, że jeżeli dłużnik nie skarży się na czynności 
komornika, ta informacja nie wpłynie do prezesa 
sądu. Zatem sąd o tym nie wie, prezes również o tym 
nie wie i tym samym minister sprawiedliwości też 
nie będzie wiedział o pewnych patologicznych roz-
wiązaniach… może nie tyle rozwiązaniach, ile złych, 
niedobrych postępowaniach, czynnościach oscylują-
cych na granicy… jeżeli nieprzekraczających granicy 
postępowania dyscyplinarnego w tym zakresie. Jak 
mogło dojść do takiej sytuacji? Dopiero w momencie, 
kiedy ta osoba faktycznie podjęła radykalne działania 
– łącznie oczywiście z przekazaniem tego do wia-
domości szerokiej publiczności za pomocą środków 
masowego przekazu – ta patologia wyszła na jaw. Ale 
tutaj jest też kwestia taka: czy w ogóle takie działania 
w tym zakresie są podejmowane przez same zainte-
resowane osoby?

Jeżeli chodzi o działalność firm windykacyjnych, 
to tutaj układ jest tego rodzaju, że działalność firmy 

kodeksu postępowania cywilnego, co, powiedzmy – ja 
w tej chwili obserwuję… Uprawnienia komornika 
w przypadku postępowania egzekucyjnego, jeżeli już 
egzekucja zostanie uruchomiona… Jeżeli nie można 
zarzucić, że klauzula wykonalności nie została prawi-
dłowo nadana, to w zasadzie trudno, że tak powiem, 
zatrzymać działalność komornika, nawet jeżeli nie ma 
sensu prowadzenie egzekucji, bo ktoś dobrowolnie się 
temu poddaje. Ja znam takie przypadki, że na przy-
kład ktoś płaci alimenty, ale komornik wykorzystuje 
sytuację, że wierzyciel odmówił na przykład przy-
jęcia świadczenia, i wchodzi z egzekucją, pomnaża 
koszty. I w ogóle nie można zejść z tej egzekucji ko-
morniczej. To jest pierwsza kwestia.

I drugie moje pytanie. Komornicy są nadzorowani 
przez prezesów sądów w zakresie dotyczącym cho-
ciażby tej ustawy. Minister sprawiedliwości też ocenia 
komorników, nadzoruje komorników w kraju. Jak 
państwo oceniacie… Skąd się wzięła taka sytuacja 
i jaka była reakcja prezesów sądów, jeśli chodzi, po-
wiedzmy, o tę nieskuteczność, koncentrację itd… Czy 
wyciągnęliście państwo jakieś wnioski, jeśli chodzi 
o te kwestie?

I jeszcze jedna, już ostatnia, kwestia, która mnie 
interesuje. A mianowicie jest związek między niską 
skutecznością egzekucji komorniczych… Później, że 
tak powiem, wchodzą, przynajmniej w jakimś zakre-
sie, firmy windykacyjne. Czy mogłaby pani przybli-
żyć kwestie związane z funkcjonowaniem firm win-
dykacyjnych? Proszę powiedzieć, kto je nadzoruje, 
jeżeli w ogóle jest jakaś instytucja, która nadzoruje 
firmy windykacyjne. Czy nie widzi pani związku 
między niską skutecznością komorników a chociażby 
działalnością firm windykacyjnych? Może państwo 
w ramach nadzoru coś stwierdziliście, powiedzmy, 
chociażby w kontekście tej koncentracji itd. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, jest sporo pytań – są następne zgło-

szenia – ale bardzo proszę odpowiedzieć na dotych-
czas zadane pytania.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Monika Zbrojewska:
Zacznę od odpowiedzi na pytanie, jakie sprawy 

generują jak gdyby niewydolność kancelarii komor-
niczych. Tutaj należy mieć na uwadze nie tylko sytu-
ację, kiedy drobni wierzyciele zgłaszają się do danego 
komornika czy do danej sprawdzonej, renomowanej 
kancelarii komorniczej, która ma dobre opinie, notowa-
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(podsekretarz stanu M. Zbrojewska) Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani Minister, jeszcze jedno pytanie. Dobrze?
Pan senator Wojciechowski. Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Pani Minister! Chcę zapytać o spra-

wy chyba rzadziej kojarzone z działalnością komorni-
ka, takie jak, nie wiem, spisy majątku, wprowadzenie 
czy wejście na nieruchomość itp., itd., a więc chodzi 
mi o sprawy niedotyczące należności pieniężnych, 
tylko jakichś innych. Jak to wygląda? Czy w przy-
padku wszystkich tych spraw są jakieś zaległości? 
Czy one są większe, mniejsze? Czy jest jakiś problem?

I druga kwestia, o którą chciałbym dopytać, a mia-
nowicie kwestia kosztów sądowych, które wynikają 
bezpośrednio z pracy samego sądu. Jak w tym przy-
padku jest ze skutecznością działań komornika? 
Dziękuję bardzo.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Monika Zbrojewska:
A, już wiem… Przepraszam, pogubiłam się w tych 

pytaniach.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: W razie 

potrzeby panowie senatorowie mogą powtórzyć, Pani 
Minister.)

Nie, nie.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Proszę 

bardzo.)
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, związane ge-

neralnie z działalnością firm windykacyjnych, to ja 
powiem w ten sposób: firmy windykacyjne nie podle-
gają Ministerstwu Sprawiedliwości w tym sensie, że 
jest to po prostu prywatna działalność gospodarcza 
oparta na ustawie związanej z działalnością gospo-
darczą w tym zakresie. Jednocześnie te firmy windy-
kacyjne nie dysponują takimi instrumentami, które są 
należne czy przypisane komornikom. Innymi słowy, 
firma windykacyjna nie może na przykład zwrócić 
się do Policji z prośbą, żeby zrealizowała wierzy-
telności, którymi ta firma dysponuje. Ministerstwo 
Sprawiedliwości nie sprawuje żadnego nadzoru nad 
działalnością firm windykacyjnych, takie firmy nie 
działają w ramach szeroko rozumianego wymiaru 
sprawiedliwości czy w ogóle w strukturze organów 

windykacyjnej oparta jest na działalności gospodar-
czej, to jest przedsiębiorca. Komornik w tym zakre-
sie takiej funkcji, funkcji przedsiębiorcy, nie pełni, 
ponieważ tymże przedsiębiorcą po prostu nie jest, co 
wynika z ustawy.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Pan senator chciałby jeszcze o coś dopytać, tak?
(Senator Bohdan Paszkowski: Tak.)
Czy też to będzie następne pytanie? Bo jeśli tak, 

to w następnej kolejności…

Senator Bohdan Paszkowski:
Jak rozumiem, firmy windykacyjne opierają swoją 

działalność na tym samym ustawodawstwie dotyczą-
cym postępowania egzekucyjnego, one nie dysponują 
żadnymi dodatkowymi instrumentami dochodzenia 
długów. Czy macie państwo jakąś ocenę czy informa-
cję, jeśli chodzi o skuteczność podejmowanych przez 
te firmy czynności?

A ponadto chcę zapytać, czy ministerstwu zna-
nych jest dużo przypadków nieprawidłowości lub 
naruszania przez firmy windykacyjne powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa karnego, łącznie z, 
powiedzmy, molestowaniem, mobbingowaniem itp., 
itd. Czy dużo jest takich spraw i ewentualnie jaka jest 
skuteczność tych firm windykacyjnych? Czy macie 
państwo rozpoznanie w tym zakresie?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Momencik, Pani Minister.
Następne pytanie zada pan senator Edmund 

Wittbrodt. Bardzo proszę.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, rzeczywiście nadzór jest bardzo 

ważny. Jeżeli w całym tym łańcuchu – od asesora, 
poprzez komornika, izby komornicze i sądy – ktokol-
wiek zawiedzie, to jest tak, jak jest. Pani mówi, że jak 
ten, u którego przeprowadzana jest windykacja, się 
poskarży, to dopiero wtedy to wypływa… Przecież 
wielu się skarży, ale dopiero jak się media zainteresują 
jakimś przypadkiem, robi się z tego dużą sprawę. 
Ja chciałbym zapytać o sąd. Jeżeli w takiej głośnej 
sprawie sąd orzeka, że skoro komornik pozbył się 
przedmiotu sporu i tego przedmiotu już nie ma, to 
wobec tego nie ma sprawy, to jaki to jest nadzór sądu? 
Przecież ktoś został pozbawiony tego przedmiotu 
w sposób bezprawny. Jak to jest?
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(podsekretarz stanu M. Zbrojewska) Odpowiem w ten sposób, Panie Senatorze: nie 
dysponuję danymi statystycznymi wskazującymi 
na efektywność realizacji kosztów sądowych przez 
komorników w tym zakresie. Ustawa generalnie nie 
odnosi się do kwestii tego rodzaju, niemniej oczy-
wiście mogę zobowiązać się, że odpowiednie dane 
statystyczne zostaną przedstawione przez resort.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Pani Minister, czyli mogę zapisać, że pani się 

zobowiązuje do pisemnej odpowiedzi dla senatora 
Wojciechowskiego?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości Monika Zbrojewska: Tak.)

Dobrze.
Pan senator Paszkowski. Bardzo proszę.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziękuję.
Mam dwa pytania odnoszące się do kwestii termi-

nów, które są w ustawie. Tam jest wprowadzany art. 8a, 
który dotyczy kwestii tego, jak się liczy zaległości 
w liczbie spraw. I tam się stwierdza, że do tej liczby nie 
wlicza się świadczeń powtarzających się. Rozumiem, że 
chodzi o świadczenia tego samego rodzaju; coś narasta, 
bo czegoś się nie zapłaciło, może to być na przykład ra-
chunek telefoniczny. Mam tu pytanie. Pani odwoływała 
się tutaj chociażby do kwestii nieopłacania rachunków 
telefonicznych, energetycznych itd. Chciałbym spytać, 
czy taki zapis nie spowoduje jednak tego, że to skupienie 
spraw nie będzie kwalifikowało do wyłączenia.

I druga kwestia. Co to znaczy, że sprawa jest za-
łatwiona? Czy chodzi o wyegzekwowanie całej sumy, 
czy 50% albo 20%? Można na przykład, zamiast wyeg-
zekwować 1 tysiąc zł, wyegzekwować tylko 800 zł. I co 
wtedy? Uważamy, że sprawa jest załatwiona czy też nie 
jest załatwiona? Chodzi mi o sytuację, że uzyskuje się 
jakiś efekt cząstkowy. Od którego momentu ten efekt 
cząstkowy oznacza, że świadczenie jest załatwione? 
A może jest tak, że dopóki nie ma osiągniętej stupro-
centowej egzekucji, to mówimy, że sprawa nie jest 
załatwiona. Jak to jest kwalifikowane? I co się dzieje 
w tym wypadku na przykład z kosztami komorniczy-
mi? Bo w zasadzie to komornik w pierwszej kolejności 
to realizuje. Proszę państwa, tu jest też taka kwestia, 
czy nie warto by było wprowadzić niejako odmiennej 
zasady, czyli takiej, że koszty komornicze będą propor-
cjonalne do wyegzekwowanego świadczenia.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani minister pozwoli, jeszcze pan senator 

Wojciechowski.
Bardzo proszę.

państwowych. Jest to prywatna działalność gospodar-
cza, w związku z czym minister nie sprawuje nadzoru 
nad działalnością firm windykacyjnych. Jest to dzia-
łalność gospodarcza na normalnych zasadach, która 
nie korzysta z instrumentów przypisanych wyłącznie 
komornikom i kancelariom komorniczym. To tyle, 
jeżeli chodzi o firmy windykacyjne.

Teraz pytanie związane z danym kazusem. Dlaczego 
skarga, która została wniesiona na czynności komorni-
cze, nie przyniosła spodziewanego rezultatu? No, taka 
była decyzja sądu w tym zakresie, to przede wszystkim 
mogę powiedzieć. Ale układ jest tego rodzaju, że jeżeli 
decyzja była błędnie podjęta, to w tym momencie daje 
się zielone światło ministrowi sprawiedliwości, jeśli 
chodzi o działalność w tym zakresie.

Jeżeli chodzi o pytania związane, jak by to po-
wiedzieć… No, sprawa rolnika, czyli pana Zaremby. 
Dlaczego przedmiot został sprzedany i dlaczego tak szyb-
ko? Powiedziałabym, że komornik wykazał się ewidentną 
skutecznością w zakresie egzekucji rzeczy niepochodzą-
cej od dłużnika. Komornik faktycznie powinien działać 
skutecznie, jednak w stosunku do podmiotu, względem 
którego powinien realizować tego rodzaju dyspozycje. 
On zignorował w ogóle na samym początku fakt, że rzecz 
nie należała do dłużnika, a później faktycznie podjął, 
powiedziałabym, efektywne czynności w tym zakresie.

Chyba jeszcze zostały jakieś pytania…

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Ja nie pamiętam.
Czy ktoś jest nieusatysfakcjonowany?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości Monika Zbrojewska: Tam jeszcze były trzy 
pytania. Pierwsze kojarzę, ale później było tego za 
dużo…)

To może pan senator Wojciechowski je powtórzy. 
Bardzo proszę.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Panie 
Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister, chodzi 
o nietypowe sprawy komornicze, typu kwestia gra-
nic, spisów majątku itd. Poza tym chodzi o sprawy 
wynikające z pracy samego sądu, o koszty sądowe 
itd. Dziękuję.)

Dziękuję.
Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Monika Zbrojewska:
Koszty sądowe, tak?
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Tak, kosz-

ty sądowe.)
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głoby faktycznie ulegać różnego rodzaju dyspropor-
cjom. W związku z tym sformułowanie, że kwestia 
egzekucji, wyegzekwowania świadczenia… Tu cho-
dzi o całe świadczenie, o 100%, czyli, jak powiedzia-
łam, o ostateczne zamknięcie sprawy.

Jeżeli chodzi o kwestię… Czy mogę prosić o po-
wtórzenie pytania, bo już się pogubiłam w tych no-
tatkach?

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Bog-
dan Borusewicz)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Bohdan Paszkowski: To nie ja, to kolega.)
Pan senator Wojciechowski, tak? Jeżeli pan wie 

o które pytanie chodzi, to…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości Monika Zbrojewska: Jest, już mam.)
Pani minister ma, dobrze, proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Monika Zbrojewska:
Kwestia wyboru wierzyciela. Tu układ jest tego 

rodzaju, że komornik ma obowiązek wskazać… Jeżeli 
wierzyciel przychodzi do komornika, a komornika 
w egzekucji świadczenia blokuje treść art. 8, to ko-
mornik ma obowiązek po prostu odmówić wierzycie-
lowi. Wierzyciel w związku z tym musi najzwyczaj-
niej w świecie wybrać innego komornika. Czyli na 
pytanie o to, czy wierzyciel ma, że tak powiem, iść 
gdzieś indziej z problemem wyegzekwowania świad-
czenia, odpowiedź jest taka: z uwagi na blokadę art. 8 
ma iść do innego komornika.

Jeżeli chodzi o kwestię protokołu, to, jak wynika 
z treści projektu tej ustawy, ta sprawa obecnie nie była 
przedmiotem ani dyskusji, ani nowelizacji.

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

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziękuję.
Powstaje pytanie, czy odwoływanie się do sta-

tystyki nie będzie powodowało pewnych wybiegów 
dotyczących tej statystyki. Na przykład umarzania 
postępowań, tak żeby zakwalifikować dane postę-
powanie jako zakończone, choć być może gdyby nie 
było tej presji, tych liczb wprowadzonych w ustawie, 
to ono by w dalszym ciągu trwało. A z uwagi na to, 
że jest wprowadzona taka presja, już ustawowa – że 

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Pani Minister! Dopytam jeszcze 

o tę sprawę, o której wcześniej mówiłem, dotyczącą 
kosztów sądowych. Czy jeżeli kancelaria przekroczy 
limit, to również, powiedzmy, sąd, przy którym działa 
dany komornik, też będzie w swoim rewirze szukał 
innego komornika, czy też te sądówki w dalszym 
ciągu będą trafiać do tego samego komornika?

Chciałbym też jeszcze dopytać… Chodzi o py-
tanie, które zadał pan senator Paszkowski. Czy na 
przykład protokół nieściągalności oznacza, że sprawa 
zostaje uznana za załatwioną, zamkniętą, czy też jest 
to w dalszym ciągu sprawa otwarta, bo w przyszłości 
dłużnik może być już wypłacalny i wtedy komornik 
może podjąć czynności? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Monika Zbrojewska:
Jeżeli chodzi o świadczenia powtarzające się, to są 

to tego rodzaju świadczenia jak na przykład alimenty. 
I chodzi o to, żeby w sytuacji, w której komornik 
podjął czynności związane z realizacją, z egzekucją 
tego powtarzającego się świadczenia… Jeżeli chodzi 
o alimenty, to układ jest tego rodzaju, że tu zabez-
pieczenie może nastąpić w ten sposób, że komornik 
wejdzie na pensję czy też na emeryturę. Uważa się, 
że w związku z tym, iż to świadczenie się powtarza, 
nie powinno być wliczane, uwzględniane w ramach 
oceny skuteczności danej egzekucji. Wynika to także 
niejako z dalszego sformułowania czy też z drugiego 
pytania związanego z tym, czy w odniesieniu do oce-
ny skuteczności chodzi o całą sumę, czy też chodzi 
o egzekucję jedynie w części. Oczywiście chodzi o… 
W przypadku oceny skuteczności w rachubę wcho-
dzi wyegzekwowanie świadczenia w pełni, w 100%, 
łącznie z – nawiązuję jeszcze do dalszej części pytania 
– kwotą związaną z opłaceniem komornika. To jest 
ostateczne zamknięcie sprawy.

Gdyby ustawodawca chciał wskazać, że liczy się 
chociażby częściowe wyegzekwowanie tego świad-
czenia, to oczywiście posłużyłby się tym określeniem. 
Niemniej wskazanie, że miałoby to być częściowe 
świadczenie, jest nietrafne, niewłaściwe. Byłoby to 
niedobre sformułowanie z uwagi na to, że na przy-
kład w przypadku tych świadczeń powtarzających się, 
czyli alimentów… Przecież alimenty mogą wzrastać, 
mogą zostać zmniejszone, więc to świadczenie mo-



15
72. posiedzenie Senatu w dniu 18 marca 2015 r.

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji 

właśnie robić w ten sposób, żeby mieścić się w tych 
limitach.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Jeszcze pan senator Paszkowski, tak?

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja mam pytanie w kontekście odpowiedzi pani 

minister. Nadzór nad komornikami sprawuje pre-
zes sądu i do tego minister sprawiedliwości. Ja bym 
chciał zapytać – w kontekście tego rozwiązania, ale 
również w kontekście przyszłości i chociażby tego 
zagrożenia, że można uciekać się do tych różnych 
umorzeń itd. – jak wygląda relacja między ministrem 
sprawiedliwości a prezesami sądów w przypadku 
nadzoru. Czy państwo w tym zakresie poprzednio 
nawiązywali kontakty? Ocenialiście, jak prezesi wy-
wiązują się z tego zadania? Czy uważacie, chociażby 
w kontekście tego zagrożenia, że należy uwrażliwić 
prezesów sądów na to, aby monitorowali ten proces, 
a nie czekali tylko na ewentualne skargi dotyczące 
działalności komorników? Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pani minister?
(Głos z sali: Nie ma.)
To bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Monika Zbrojewska:
Jeżeli chodzi ponownie o kwestię związaną z de-

cyzją komornika w przedmiocie umorzenia postę-
powania bądź zawieszenia tegoż postępowania eg-
zekucyjnego, to, tak jak powiedziałam, układ jest 
tego rodzaju, że jeżeli to jest traktowane jako sprawa, 
w tym momencie… Może inaczej. Jaka będzie prak-
tyka w tym zakresie, jest mi trudno powiedzieć, ale 
jest to traktowane jako sprawa załatwiona. Niemniej 
jednak jest tu kwestia weryfikacji, czy postanowienia 
w zakresie umorzenia bądź zawieszenia postępowania 
były słuszne, zasadne, trafne itd. Jest tutaj również 
kwestia tego, w jaki sposób zachowa się wierzyciel 
w związku z działalnością, która miałaby wskazy-
wać na przykład na to, że komornik, że tak powiem, 
miksuje się od tego, żeby wejść w art. 8, poprzez tego 
rodzaju zachowanie. No i tu jest kwestia nadzoru, 
o czym jest mowa… Tu ponownie pojawia się kwestia 

trzeba odmawiać później, jeżeli się przekroczy pewne 
wskaźniki – będzie na przykład masowe umarzanie 
postępowań itd. Czy państwo się tego nie obawiacie? 
Czy nie będą jednak te przepisy ustawowe, skądinąd 
słuszne, powodowały takiej ucieczki, po to żeby daną 
sprawę uznać za załatwioną, co od razu podwyższy 
wskaźniki?

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Monika Zbrojewska:

Panie Senatorze, trudno jest mi odpowiedzieć, 
w którym kierunku pójdzie praktyka i czy faktycznie 
kancelarie komornicze będą próbować obejść art. 8. 
A jeżeli chodzi o obawę związaną z umorzeniami 
postępowań, to mogę jedynie podać dane statystyczne 
w tym zakresie. Mianowicie w 2013 r. skuteczność 
egzekucji była na poziomie 22%, a w 46% spraw do-
szło do umorzenia z powodu bezskuteczności, czyli 
w 2013 r. zjawisko umorzenia kształtowało się na 
poziomie 46%. Jak się będzie kształtować po wej-
ściu ustawy w życie? Nie umiem odpowiedzieć na 
to pytanie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Matusiewicz.
Mikrofon jest włączony, Panie Senatorze.
(Senator Andrzej Matusiewicz: Dziękuję bardzo, 

Panie Marszałku.)
To jednak pan nie włączył.
(Senator Andrzej Matusiewicz: Jest włączony.)
Teraz jest włączony.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, czy do tych dziesięciu tysięcy 

spraw w danym roku będą wliczane sprawy, które 
są zawieszone lub umorzone? Czy nie dostrzega pani 
takiego niebezpieczeństwa, że czasem to zawiesze-
nie następuje na wniosek wierzyciela? I komornik, 
na przykład w trybie art. 823 k.p.c., wydaje posta-
nowienie o umorzeniu. Czyli to może stwarzać taką 
sytuację, że komornicy, którzy będą chcieli obejść 
te limity, na przykład dziesięciu tysięcy spraw czy 
pięciu tysięcy spraw przy skuteczności do 35%, będą 

(senator B. Paszkowski)
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(podsekretarz stanu M. Zbrojewska) Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:

Panowie Ministrowie… Państwo Ministrowie! 
Panie Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa! 
Szanowni Państwo!

Bardzo krótko, w sposób telegraficzny chciałbym 
przypomnieć naszą inicjatywę, czyli przedłożenie 
senackie… Przepraszam bardzo, to jest związane 
z naszym przedłożeniem senackim, ale wiodąca była 
inicjatywa prezydencka, ona była wiodąca w Sejmie. 
Chodzi o to, że była również nasza inicjatywa, one 
zostały łącznie, do łącznego rozpoznania… Ale wio-
dąca była inicjatywa prezydencka. W każdym razie 
ten problem już pojawił się w tej Izbie i pewne kwe-
stie, o których jest mowa w ustawie, były w tej Izbie 
omawiane.

Celem tej ustawy jest usprawnienie, uproszcze-
nie i zapewnienie szybkości postępowania przed są-
dem administracyjnym, zarówno w pierwszej, jak 
i w drugiej instancji. Te cele mają być realizowane 
poprzez zwiększenie zakresu orzekania reformato-
ryjnego, czyli co do istoty sprawy, przez Naczelny 
Sąd Administracyjny, wyposażenie wojewódzkich 
sądów administracyjnych w uprawnienia meryto-
rycznego orzekania w przypadku kontroli decyzji 
i postanowień administracyjnych, wprowadzenie 
uprawnień samokontrolnych sądu pierwszej instancji 
umożliwiających uwzględnienie skarg kasacyjnych, 
rozszerzenie uprawnień orzeczniczych referendarzy 
sądowych, wprowadzenie możliwości zawiadamiania 
stron o wniesieniu skargi i możliwości złożenia 
wniosku o przystąpienie do postępowania sądowo-tąpienie do postępowania sądowo-
administracyjnego przez obwieszczenie, w przypad-
ku skarg na akty podejmowane w postępowaniach 
z udziałem znacznej liczby stron, prowadzonych na 
podstawie ustaw specjalnych, a także rozszerzenie 
zakresu spraw, które mogą być rozpoznawane w try-
bie uproszczonym. Ta ustawa uwzględnia również 
orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz sta-
nowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Połączone komisje, Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza, 
po dzisiejszych obradach, bo obradowały one 11 mar-
ca, ale także dzisiaj, 18 marca, ostatecznie przed-
stawiają Wysokiej Izbie piętnaście poprawek. Są to 
poprawki zarówno legislacyjne, jak i merytoryczne. 
One oczywiście nie zmieniają istoty przedłożenia, 
ale mają na celu dalsze usprawnianie postępowania. 
Przykładem jest chociażby poprawka druga, skra-
cająca termin przekazywania sądowi dokumentów 
z sześćdziesięciu dni do trzydziestu, ale także po-ćdziesięciu dni do trzydziestu, ale także po-także po-
prawka zmierzająca do usprawniania postępowania 
w zakresie doręczania przez adwokatów drugiej stro-
nie i wyjaśniania na przykład kwestii pełnomocnic-
twa, takich szczególnych kwestii. W każdym razie 

nadzoru nad działalnością kancelarii komorniczych. 
A więc barierą, blokadą związaną z tym, by umo-
rzenie nie dawało podstaw do tego, żeby komornik 
zwiększał efektywność czy też skuteczność… To jest 
kwestia działania komornika.

Jeżeli chodzi o kwestię nadzoru nad sądami, 
to oczywiście są przeprowadzane… Po pierwsze, 
są ściągane dane statystyczne, po drugie, minister 
sprawiedliwości sprawuje taki nadzór poprzez pro-
wadzenie postępowań dyscyplinarnych. Są również 
przeprowadzane odpowiednie szkolenia, jeżeli chodzi 
o funkcjonowanie postępowania egzekucyjnego na 
kanwie działalności sądów powszechnych.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań. Pani Minister, bardzo dzię-

kuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Monika Zbrojewska: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do niej.
Dla porządku informuję, że pani minister zo-

bowiązała się do udzielenia pisemnej odpowiedzi 
na pytanie zadane przez pana senatora Grzegorza 
Wojciechowskiego.

Informuję też, że pan senator Ryszard Knosala 
złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, Panie i Panowie Senatorowie, że gło-

sowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie 
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Będzie nam towarzyszył pan prezes Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, Roman Hauser – bardzo 
serdecznie witam. Pani minister będzie kontynuowała 
swoją misję reprezentowania resortu sprawiedliwości 
i rządu. Pan minister Łaszkiewicz też jest?

(Głos z sali: Jest.)
A, jest pan minister Łaszkiewicz, schowany tam… 

Kancelaria Prezydenta też jest reprezentowana. 
Witam serdecznie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku numer nr 833, 
a sprawozdanie komisji – w druku numer nr 833 A.

Proszę pana senatora Zientarskiego o przed-
stawienie sprawozdania Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej 
o przedmiotowej ustawie.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca P. Zientarski) sądami administracyjnymi dokonuje się zmian. Czy 
mógłby pan minister wskazać, jaki zakres przedmio-
towy tychże spraw ma być wyłączony w stosunku do 
stanu obecnego z kontroli sądów administracyjnych 
czy dołączony na skutek zmian w art. 3?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania?
Pan minister musi jeszcze wziąć materiały.
Czy pan senator Matusiewicz chciał o coś zapytać? 

Dobrze…
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta  
Rzeczypospolitej Polskiej  
Krzysztof Łaszkiewicz:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Pan senator 

zwrócił uwagę na kwestię, która jest jedną z istotniej-
szych kwestii tej nowelizacji. Chodzi mianowicie o to, 
aby postanowienia wydane w postępowaniu egzeku-
cyjnym i zabezpieczającym, na które złożone zostały 
zażalenia, z wyłączeniem postanowień wierzycie-
la o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz 
postanowień, przedmiotem których jest stanowisko 
wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu – chodzi 
o to, żeby to było rozszerzone o ten fakt – jak również 
inne czynności z zakresu administracji publicznej 
dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających 
z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynno-
ści podjętych w ramach postępowania administracyj-
nego określonego w kodeksie postępowania admini-
stracyjnego i ordynacji podatkowej… Chodziło o to, 
żeby to wszystko ostatecznie znalazło się w jednej 
ustawie i było, że tak powiem, czytelne. I właśnie o to 
jest rozszerzona propozycja dotycząca art. 3.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Pan senator Matusiewicz. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy w Sejmie zastanawiano się 

nad zmianą nazwy środka odwoławczego, który, jak 
wiadomo, nazywa się w tym postępowaniu „skarga 
kasacyjna”? Wiemy, że skarga kasacyjna w postępo-
waniu cywilnym jest nadzwyczajnym środkiem za-
skarżenia. Tu ta nazwa myli, i to nie tylko strony, lecz 
także niektórych prawników. Czy zastanawiano się 
nad tym? Czy nie można by wrócić do innej nazwy, 
choćby do takiej jak w postępowaniu cywilnym, gdzie 

praktycznie można powiedzieć, że większość popra-
wek została przyjęta jednogłośnie.

Tak że, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wydaje 
się, że ten projekt nie jest kontrowersyjny, ustawa jest 
potrzebna i spełni cele pokładane w przedstawionej 
przez prezydenta inicjatywie.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Nie widzę chętnych do zadania pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Tak jak już wspomniał pan senator Zientarski, 

projekt tej ustawy został wniesiony przez prezydenta 
przy współudziale Senatu.

Do prezentowania stanowiska prezydenta w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony sekre-
tarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pan minister 
Krzysztof Hubert Łaszkiewicz.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Łaszkiewicz: Pan 
senator właściwie wszystko powiedział. Dziękuję.)

Rozumiem.
Może się pan jeszcze spodziewać pytań ze strony 

senatorów, trwających nie dłużej niż minutę, zada-
wanych z miejsca.

Jak widzę, sprawy są jasne…
(Senator Bohdan Paszkowski: Jest, jest. Ja mam 

pytanie.)
(Senator Andrzej Matusiewicz: Senator Paszkowski 

ma pytanie.)
A, jest pytanie. Przepraszam. Tak skromnie pan 

rękę podnosił, Panie Senatorze, że nie zauważyłem.
(Senator Bohdan Paszkowski: Cały czas jestem 

skromny.)
Panie Ministrze, w takim razie zapraszam może 

na trybunę.
Proszę bardzo, pan senator Bohdan Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziękuję.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Mianowicie 

z kontroli działalności administracji publicznej przez 
sądy administracyjne, która jest określona w art. 3, 
mają być wyłączone, jak rozumiem, pewne sprawy, 
bo w tym art. 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed 
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(senator A. Matusiewicz) Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister spra-
wiedliwości.

Czy pani minister Zbrojewska chciałaby zabrać 
głos i przedstawić stanowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Monika Zbrojewska: Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Czy są pytania do pani minister Zbrojewskiej 

w związku z tą ustawą? Nie ma pytań.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Informuję dla porządku, że senatorowie Rafał 

Muchacki i Zbigniew Meres złożyli swoje przemó-
wienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz 
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 835, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 835 A…

Dziękuję, żegnam pana prezesa, pana ministra.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Piotra 
Zientarskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Ta zmiana ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa 

i Prokuratury jest naszą, senacką inicjatywą, która zo-
stała uchwalona przez Sejm i skierowana do Senatu.

Uchwalona ustawa o zmianie ustawy o Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych 
innych ustaw wprowadza nowe rozwiązania, przede 
wszystkim w zakresie organizacji krajowej szkoły, 
prowadzenia przez nią szkoleń, jak również zasad 
odbywania aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. 
Przedmiotowe zmiany są związane z doświadcze-
niami zebranymi w okresie obowiązywania usta-
wy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury, w szczególności odpo-
wiadają na postulaty formułowane przez Krajową 
Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratury oraz 
licznych przedstawicieli środowisk sędziowskich 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

jest apelacja od orzeczenia sądu pierwszej instancji? 
Chodzi mi o zasadę jednolitości systemu prawne-
go. W postępowaniu sądowoadministracyjnym jest 
oczywiście inna procedura, ale… Nie wiem, czym się 
kierowano, kiedy przed laty, jak te przepisy wchodziły 
w życie, wymyślono akurat taką nazwę, czyli skargę 
kasacyjną. Czy coś na ten temat było mówione, czy 
była jakaś dyskusja, czy po prostu wszyscy przeszli 
nad tym do porządku dziennego i stwierdzili „niech 
tak zostanie”?

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

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta  
Rzeczypospolitej Polskiej  
Krzysztof Łaszkiewicz:
Panie Senatorze, trzeba powiedzieć tak: ustrój 

sądów administracyjnych w takim modelu, z jakim 
mamy do czynienia, po reformie, ma dziesięć lat. 
Dziesięć lat temu tak to ustalono, chcąc pokazać, że 
Naczelny Sąd Administracyjny ma taką formułę kasa-
cji i że on nie będzie sądem, który… Kiedyś był tylko 
Naczelny Sąd Administracyjny, nie było wojewódz-
kich sądów administracyjnych. I tu chciano pokazać, 
jaki ten sąd ma mieć charakter. No i tak zostało.

W Sejmie, z tego, co sobie przypominam… To 
jest bardzo duża nowelizacja i prace nad nią trwały 
w Sejmie około roku. O ile pamiętam, była kiedyś 
jakaś… Nie było dyskusji, ale był jakiś wniosek, że 
można by to ujednolicić. Uznano jednak, że pojęcie 
„kasacja” jest dla obywatela bardziej zrozumiałe, dla-
tego że wyrok wydaje tak naprawdę wojewódzki sąd 
administracyjny. A jeżeliby pójść w kierunku ape-
lacji… Były wówczas takie dyskusje i mówiono, że 
obywatel będzie uważał, że ten sąd – w cudzysłowie 
– apelacyjny wyda konkretny wyrok, w jego rozumie-
niu, nazwijmy to, merytoryczny. No, tak to wyglądało. 
Generalnie chodziło tu o pokazanie po dziesięciu la-
tach tego rozdziału. Najpierw mieliśmy do czynienia 
tylko z Naczelnym Sądem Administracyjnym, a póź-
niej stworzono sąd kasacyjny, którym stał się właśnie 
Naczelny Sąd Administracyjny, bo reforma spowodo-
wała, że utworzono system wojewódzkich sądów ad-
ministracyjnych, które rozstrzygają sprawy obywateli.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
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(senator sprawozdawca P. Zientarski) tylko jako osoba składająca poprawki. W tej chwili 
występuję jako sprawozdawca połączonych komisji. 
Oczywiście minister będzie uprawniony, będzie miał 
możliwość odwołania dyrektora w trakcie kadencji, 
jeśli wspomnianą kadencję przyjmiemy. Ministrowi 
sprawiedliwości przyznane zostało również prawo 
wyrażania sprzeciwu wobec kandydatów na wykła-
dowców szkoły niebędących prokuratorami lub pro-
kuratorami w stanie spoczynku.

Opiniowana ustawa znacząco modyfikuje dotych-
czasowy model szkolenia aplikacyjnego, o tym już 
mówiłem. Wspomniane osoby będą, tak jak już po-
wiedziałem, zatrudniane odpowiednio w sądach okrę-
gowych lub w prokuraturach okręgowych. Stosownie 
do postanowienia przepisu przejściowego opisane 
powyżej zasady znajdą zastosowanie w przypadku 
aplikacji rozpoczętych po wejściu w życie ustawy.

Komisje, uwzględniwszy wiele propozycji 
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przy-
gotowały dwadzieścia poprawek. Z tym że – bo i tak 
będzie jeszcze potrzeba spotkania się na posiedzeniu 
komisji – sygnalizuję, że poprawki jedenasta i sie-
demnasta z przedłożenia komisji po analizie dokona-
nej przez Biuro Legislacyjne nie znajdują uzasadnie-
nia. To tyle mam do powiedzenia jako sprawozdawca 
połączonych komisji.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora Zientarskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Bohdan Paszkowski. Bardzo proszę.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziękuję.
Ja mam pytania. Była mowa o zmianie modelu 

wspomnianej aplikacji w kontekście zatrudniania 
aplikantów w sądach. Czy kryterium przydzielania 
sądów będzie związane z miejscem zamieszkania 
aplikantów, czy zostanie przyjęte jakieś inne kryte-
rium? To jest moje pierwsze pytanie.

A drugie pytanie wiąże się… Ponieważ zakres 
omawianych tu zmian z jednej strony dotyczy modelu 
aplikacji, a z drugiej strony funkcjonowania Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, między innymi 
spraw organizacyjnych, tego, kto wchodzi do rady, 
kto deleguje itd., ja mam takie pytanie. O ile dobrze 
pamiętam, na początku naszych prac nad tym se-
nackim projektem pojawiały się pewne punkty spor-
ne – można tak to było odczuć – między ministrem 
sprawiedliwości a dyrektorem szkoły. Czy można 

i prokuratorskich odnośnie do likwidacji aplikacji 
ogólnej, a także potrzeby szerszego uregulowania 
problematyki kształcenia ustawicznego – chodzi 
o kształcenie ustawiczne sędziów i prokuratorów.

W płaszczyźnie ustrojowej ustawa uwzględnia 
fakt rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości 
oraz prokuratora generalnego i przyznaje temu dru-
giemu organowi szereg kompetencji odzwierciedla-
jących jego rolę jako naczelnego organu prokuratu-
ry – czyli wprowadzamy pewną symetrię. Tytułem 
przykładu można wspomnieć o uprawnieniu wska-
zania trzech członków rady programowej Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, możliwości 
wyrażania sprzeciwu w stosunku do kandydatów na 
wykładowców krajowej szkoły, będących prokurato-
rami lub prokuratorami w stanie spoczynku, czy też 
o kompetencjach polegających na opiniowaniu limitu 
przyjęć na aplikację prokuratorską oraz dokonywaniu 
czynności związanych z zatrudnianiem aplikantów, 
którzy złożyli egzamin prokuratorski na stanowiska 
asesorów powszechnych lub wojskowych jednostek 
organizacyjnych prokuratury.

Istotą zmiany odbywania aplikacji jest nie tylko 
likwidacja aplikacji ogólnej i zmiana aplikacji ogól-
nej na obie aplikacje specjalistyczne, których czas 
trwania jest wydłużany z trzydziestu do trzydziestu 
sześciu miesięcy, ale w efekcie cykl szkolenia ulega 
skróceniu, bo likwidujemy aplikację ogólną.

Można powiedzieć, że istotą omawianych tu zmian 
jest to, że aplikant będzie odbywał aplikacje nie jako 
– używaliśmy tutaj takich określeń, ja do nich wró-
cę – skoszarowany w Krakowie, w Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury, jako stypendysta, a jako 
etatowy pracownik sądu okręgowego lub prokuratury 
okręgowej, z pełnymi uprawnieniami pracowniczy-
mi. A do szkoły będzie dojeżdżał, że się tak wyrażę, 
unifikacyjnie. Oczywiście szkoła będzie odpowiadała 
zarówno za kwestie naboru, programu i egzaminów. 
To jest oczywiste. Ale druga funkcja, która do tej 
pory nie miała rangi ustawowej, a która jest bardzo 
istotna, szczególnie teraz, kiedy reformujemy przecież 
prawo karne, także prawo procesowe, materialne… 
Jest potrzeba ustawicznego kształcenia sędziów, także 
prokuratorów. I w związku z tym tej właśnie funkcji 
nadajemy rangę ustawową.

Ustawa zmierza także do zapewnienia ministro-
wi sprawiedliwości większej kontroli nad działalno-
ścią Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 
Nazywamy to po imieniu. Zniesiona zostanie zarówno 
kadencyjność funkcji dyrektora… Tak jest w przed-
łożeniu sejmowym. Pragnę jednak przypomnieć, że 
Senat w swojej inicjatywie wspomnianą kadencyj-
ność proponował, o czym pan marszałek pozwoli, 
że powiem w dyskusji, już nie jako sprawozdawca, 
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(senator B. Paszkowski) dzi o – powiem to wprost, bo, tak jak powiedziałem, 
nie ma co tego ukrywać – zwiększenie uprawnień 
ministra, bo za szkolenie odpowiada ministerstwo. 
Ministerstwo finansuje szkołę i trudno, żeby nie miało 
wpływu… Oczywiście jest rada programowa, jest 
duża samodzielność, duża autonomia, ale nie kom-
pletna niezależność, bo nie ma takiej sytuacji, żeby… 
Przynajmniej w moim przekonaniu nie powinno być. 
Myśmy rozważali, czy ma to być nadzór ministra, czy 
nadzór na przykład Krajowej Rady Sądownictwa, 
bo jakiś nadzór powinien być. No, Krajowa Rada 
Sądownictwa nie podjęła się pełnienia tej funkcji, po-
mimo że my jako Senat przygotowaliśmy nie tak daw-
no, w końcu poprzedniej kadencji, nową inicjatywę 
w całości poświęconą Krajowej Szkole Sądownictwa 
i Prokuratury. I tegośmy nie przewidzieli. To mogła-
by być i nowelizacja… Krótko mówiąc, uznaliśmy, 
że jakaś kontrola w pewnych sytuacjach powinna 
być. Pozostanie dyskusyjna kwestia, o której powiem, 
zgłaszając poprawkę, jeśli chodzi o kadencyjność.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pinior. Bardzo proszę.

Senator Józef Pinior:
Mam pytanie do sprawozdawcy. Czy zdaniem pana 

senatora… Jaka jest opinia pana senatora sprawozdaw-
cy o tym, na ile zmiany tej ustawy gwarantują samej 
szkole wykonywanie jej zadań statutowych? Bo oczy-
wiście pan sprawozdawca opisał dwa skrajne modele 
działania tego typu szkoły – z jednej strony autonomię, 
a z drugiej strony bardzo głęboki nadzór ze strony mi-
nisterstwa. Ta szkoła funkcjonuje w czymś pośrednim, 
nie jest oczywiście autonomiczną uczelnią…

(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Bez wątpienia nikt z nas nie pragnie, żeby ta szko-

ła działała na zasadzie ręcznego sterowania, dajmy na 
to, przez ministra. To przecież nigdy nie był nasz cel, 
widać to w naszych dyskusjach. Jak po tych zmianach 
w ustawie szkoła ma zagwarantowane wypełnianie 
swoich zadań statutowych?

Drugie pytanie jest związane właśnie ze sprzeci-
wem ministra w stosunku do ewentualnych wykła-
dowców, których szkoła proponuje. Ja się zastana-
wiam cały czas, czy nie jesteśmy w stanie, zachowując 
prawo ministra do ewentualnego sprzeciwu, jedno-
cześnie złagodzić to na tyle, żeby uniknąć wrażenia 
ręcznego sterowania szkołą ze strony ministra. To są 
moje dwa pytania.

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

powiedzieć, że szczegóły tego projektu, w efekcie 
naszych prac i prac sejmowych, są w zasadzie już 
uzgodnione z zainteresowanymi podmiotami w za-
kresie funkcjonowania szkoły, czy też jednak jest 
jakaś różnica stanowisk w tym zakresie? Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Odpowiadam na pierwsze pytanie. Oczywiście na-

bór na aplikację jest otwarty, odbywa się na zasadach 
konkursu, i to jest oczywiste. Zasadą będzie to, że 
osoba, która już zostanie przyjęta na aplikację, będzie 
odbywać aplikację w okręgu sądu miejsca swojego 
zamieszkania, chyba że poprosi o odbycie aplikacji 
w innym miejscu, bo w tym zakresie to nie będzie 
obowiązek… Ale myślę, że te kwestie oczywiście 
będą uwzględniane… Właśnie chodzi o to, żeby jakby 
nie rozbijać życia czy nie ingerować w centrum życio-
we ludzi, młodych prawników, aplikantów, którzy za-
łożyli rodziny, a którzy w tej sytuacji po prostu muszą 
przebywać długi okres poza miejscem zamieszkania. 
Mało tego, zauważyliśmy, że dotychczasowy model 
funkcjonowania powoduje nierówny dostęp na przy-
kład aplikantów z zachodniopomorskiego, których 
zgłasza się znacznie mniej w stosunku do aplikantów 
z okręgu krakowskiego. Ten problem jest i chodzi 
o wyrównanie szans wszystkim.

Odpowiedź na drugie pytanie. Nie, nie doszło do 
osiągnięcia pełnego konsensusu. Tak jak powiedzia-
łem, pewne poprawki na etapie prac w Senacie zo-
stały przyjęte. Szkoła walczyła – nie wiem, czy w tej 
chwili… nie chcę mówić za pana dyrektora, który 
jest obecny na posiedzeniu – o samodzielność, czyli 
o nieodwoływanie dyrektora szkoły. Ale w tej chwili, 
nawet na tym etapie, jest to sporna kwestia. Szkoła 
kwestionuje możliwość wyrażania sprzeciwu… sku-
tecznego wyrażania sprzeciwu przez ministra wobec 
kandydatów na wykładowców. Szkoła uważa, że tak 
być nie powinno. Taki instrument jest również za-
strzeżony. Uzasadnienie jest takie, że w niektórych, 
w wyjątkowych przypadkach pewne okoliczności 
mogą być znane ministrowi, a jeszcze nieznane 
szkole, okoliczności, które mogą powodować, że da-
nej osoby nie należałoby powoływać, na przykład 
zdaniem ministra dana osoba jest zbyt przeciążona 
pracą i wtedy może być… I dociążanie jej jeszcze 
dodatkowym obowiązkiem mogłoby wpłynąć, za-
łóżmy, na sprawność postępowania, co mogłoby być 
różnie oceniane przez zainteresowane strony. Tak że 
co do tego pełnego konsensusu nie ma… Tutaj cho-
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stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby takie py-
tanie zadać? Nie.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Ja króciutko. Chciałbym prosić o poparcie inicja-

tywy mającej na celu wprowadzenie trzech poprawek 
do omawianej ustawy. Poprawki te zaproponowała 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Pierwsza poprawka: w art. 1 pkt 1, w art. 2 w ust. 2 
w pkt 9 po wyrazie „prokuratury” dodaje się wyrazy 
„a także z potrzebami sądownictwa i prokuratury”. 
Tu chodzi, proszę państwa, o możliwość wykonywa-
nia czynności w szerszym zakresie, niż dotychczas 
przewiduje ustawa.

Poprawka druga dotyczy przywrócenia kadencyj-
ności. Proszę państwa, ja byłem sprawozdawcą tego 
projektu w Sejmie i tam dyskutowano o tym, że skoro 
jest możliwość odwołania dyrektora szkoły, to po co 
przywracać kadencyjność. Nie ma takiej potrzeby. 
Ja jestem innego zdania. Uważam, że kadencyjność 
nie wyklucza możliwości odwołania, a w pewnym 
sensie stabilizuje pozycję dyrektora, który ma prze-
cież jakieś swoje plany życiowe. Chodzi o to, żeby on 
wiedział, na jaki okres wykonywania tej pracy ma się, 
że tak powiem, nastawić. I to absolutnie nie ogranicza 
ministra w jego uprawnieniach, on może odwołać 
dyrektora przed upływem kadencji, ale w moim prze-
konaniu kadencyjność… Ona daje też pewną korzyść 
ministrowi, bo gdyby na przykład zaistniały takie 
okoliczności, że minister chciałby dyrektora odwołać, 
i sytuacja miałaby miejsce przed końcem kadencji, no 
to właściwie minister nie musiałby, że tak powiem, 
uruchamiać całego tego mechanizmu odwoływania, 
bo koniec kadencji byłby bliski. Tak więc wydaje 
się, że wprowadzenie kadencyjności absolutnie nie 
osłabi uprawnienia ministra do odwołania dyrektora. 
Dlatego uważam, że te dwie regulacje, dotycząca ka-
dencyjności i dotycząca możliwości odwołania, mogą 
funkcjonować jednocześnie.

Składam te poprawki na ręce pana marszałka. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze…
Pan senator Pinior chciałby zabrać głos?
Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:

Ministrowi, i to wynika z treści ustawy… 
Przecież ministrowie są różni, przepisy zawsze 
konstruujemy tak, żeby założyć nawet skrajne przy-
padki działań ministerialnych… Przede wszystkim 
szkoła nie tylko zachowuje… Ta aplikacja odby-
wa się w miejscu, ale to nie oznacza, że aplikanci 
nie będą przyjeżdżać do krajowej szkoły w trakcie 
odbywania aplikacji. Szkoła odpowiedzialna jest 
za całokształt szkolenia od naboru aż do egzami-
nu, tak że absolutnie zakres obowiązków nie jest 
zmniejszony. Chcieliśmy tylko wrócić do bardzo 
już uznanego i dobrze wspominanego stosunku 
mistrz – uczeń, jeśli dany aplikant jest w sądzie. Co 
prawda teraz też ma patrona, no ale jak ten patronat 
może być wykonywany, jeśli jego de facto fizycznie 
w sądzie nie ma?

Również została podniesiona do rangi… 
Dodatkowo wzmocniono znaczenie szkoły poprzez 
obowiązek ustawicznego kształcenia sędziów, pro-
kuratorów. Czyli pozycja szkoły absolutnie nie do-
znała uszczerbku. Oczywiście, tak jak pan senator 
zauważył, to nie jest wyższa uczelnia, ona nie ma 
autonomii… Ale też ministrowi nie zależy na tym, 
żeby kształtować… Jest rada programowa, w skład 
rady wchodzą przedstawiciele ministerstwa, ale oni 
nie mają większości, tak jak przedstawiciele pro-
kuratora generalnego. Chodzi o to, żeby minister 
miał… On nie wyznacza… Przecież można było 
skonstruować ustawę w taki sposób, że to minister 
będzie wyznaczał wykładowców. Nie, minister nie 
wyznacza wykładowców, minister ma tylko moż-
liwość wniesienia sprzeciwu, tak że to jest zupeł-
nie inne uregulowanie. Minister po prostu ma taki 
instrument. A ponadto ma możliwość odwołania 
dyrektora szkoły.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jak wspomniał pan senator, jest z nami dyrektor 

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, pan 
Leszek Pietraszko. Witamy pana bardzo serdecznie.

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

parlamentarnych został upoważniony minister spra-
wiedliwości.

Czy pani minister pragnie zabrać głos w sprawie 
tej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Monika Zbrojewska: Nie, dziękuję 
serdecznie.)

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
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Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Ryszard 

Knosala złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Oczywiście, tak jak widzieliśmy i słyszeliśmy, 
pan senator Piotr Zientarski złożył na piśmie wniosek 
o charakterze legislacyjnym.

Zamykam dyskusję.
Czy pani minister chciałaby się ustosunkować do 

tych wniosków, czy w czasie posiedzenia komisji pani 
to uczyni?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości Monika Zbrojewska: W czasie posiedzenia 
komisji. Dziękuję uprzejmie.)

Dziękuję bardzo.
Ponieważ stało się tak, że zgłoszone zostały wnio-

ski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję 
Ustawodawczą oraz Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo za-
mówień publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 834, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 834 A.

Wysoka Izbo, w tej chwili wysłuchamy sprawoz-
dania pana senatora Kleiny, a następnie ogłoszę prze-
rwę, ponieważ jest wystawa. A potem, po przerwie, 
pan senator Cioch przedstawi wniosek mniejszości. 
Musimy mieć trochę jeszcze czasu na…

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

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

i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej przedstawiam sprawozdanie z pracy 
naszych komisji nad uchwaloną przez Sejm w dniu 
20 lutego 2015 r. ustawą o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. Nasze sprawozdanie zawarte jest w dru-
ku nr 834 A.

Połączone komisje wnoszą o przyjęcie poprawek 
do ustawy. Te poprawki zawarte są we wspomnianym 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Senator Józef Pinior:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 
Panie Dyrektorze!

Po pierwsze, chciałbym poprzeć te dwie po-
prawki, które opisał senator Zientarski. Nie chcę 
o nich mówić, żeby nie zajmować dodatkowo czasu. 
Całkowicie się zgadzam z tą analizą i z tymi dwiema 
poprawkami.

Chciałbym się skupić na istocie problemu, któ-
rym zajmujemy się w związku ze zmianą ustawy 
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, 
i zwrócić uwagę na rolę, jaką Krajowa Szkoła 
Sądownictwa i Prokuratury pełni w obecnym 
systemie prawa w Polsce. Jakość pracy sędziów, 
jakość pracy prokuratorów, jakość pracy praw-
ników jest kwestią zupełnie fundamentalną dla 
jakości rządów prawa w naszym kraju. To jest 
w tej chwili sprawa zupełnie podstawowa, także 
w takiej długofalowej perspektywie konsolida-
cji polskiej demokracji. Rządy prawa, mówiąc 
w dużym skrócie, zależą od jakości przygotowa-
nia sędziów, prokuratorów, ludzi, którzy działają 
w zakresie rządów prawa.

Chciałbym wyrazić uznanie dla Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury w związku z jej pracą 
w ostatnim czasie. Wydaje mi się, że rzeczywiście 
wyższa jakość kadr w polskim systemie prawnym 
jest widoczna, mamy do czynienia z wyraźną popra-
wą jakości rządów prawa w Polsce, a to oznacza, że 
mamy do czynienia także z poprawą jakości polskiej 
demokracji.

Druga sprawa dotyczy szczegółów związanych 
z funkcjonowaniem Krajowej Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury. Tak się składa, że to jest model wła-
ściwie obowiązujący dzisiaj w państwach europej-
skich. Ja też patrzę na to z punktu widzenia mojego 
okręgu wyborczego, stamtąd też jest bardzo dale-
ko do Krakowa, może nie tak daleko jak z Pomorza 
Zachodniego, niemniej też nie jest blisko, i wydaje mi 
się, że w dzisiejszym świecie, w naszej cywilizacji, 
przy obecnej mobilności społeczeństwa, także pol-
skiego, i przy takim stanie infrastruktury nie powinno 
to stanowić jakiegoś problemu.

Z różnych względów wydaje mi się, że takie umiej-
scowienie tej szkoły, kadry, które są związane z tą 
szkołą, gwarantują w tej chwili w Polsce najlepszy 
model związany z funkcjonowaniem przyszłych są-
dów i prokuratur. Chciałbym na to zwrócić uwagę. 
Wydaje mi się, że ta szkoła naprawdę spełnia swoją 
rolę w polskim systemie prawnym. Mam nadzieję, 
że te poprawki oraz cała ustawa, nad którą nieba-
wem będziemy głosować w Senacie, przyczyni się do 
jeszcze większego wzmocnienia gwarancji, jakie daje 
ta szkoła w wypełnianiu swoich zadań statutowych. 
Dziękuję bardzo.
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zwana odpowiedzialność solidarna. Przewiduje się 
rozszerzenie stosowania tej instytucji na nowe towary, 
w tym srebro, platynę w postaci surowca i półpro-
duktów, złoto w postaci surowca lub półproduktów. 
Ustawa zakłada korektę przepisów dotyczących kaucji 
gwarancyjnej, stanowiącej jedną z przesłanek wyłą-
czających odpowiedzialność podatkową nabywcy za 
zobowiązania sprzedawcy.

Ustawa ma na celu także dostosowanie, jak 
już wcześniej powiedziałem, przepisów ustawy 
VAT do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. W tym wyroku, który został imple-
mentowany do naszej ustawy, następuje przykładowo 
wskazanie metod służących odliczeniu VAT w od-
niesieniu do towarów i usług wykorzystywanych dla 
celów mieszanych, a więc podlegających i niepodle-
gających systemowi VAT.

Ustawa znosi obniżoną stawkę podatku dla towa-
rów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożaro-
wej. Ta decyzja wynika także z orzeczenia Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zmiany dotyczą 
możliwości stosowania na gruncie prawa polskiego 
obniżonej stawki VAT w stosunku do dostawy towa-
rów związanych z ochroną przeciwpożarową.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, podczas posie-
dzenia komisji mieliśmy okazję wysłuchać zainte-
resowanych, gości, którzy uczestniczyli w naszym 
posiedzeniu i przedstawiali swoje uwagi do oma-
wianej ustawy. Osób, które miały możliwość wypo-
wiedzenia się, było rzeczywiście sporo, a więc byli, 
oczywiście oprócz ministra finansów, także przed-
stawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, Polskiej 
Izby Ubezpieczeń, Hutniczej Izby Przemysłowo-
Handlowej, Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 
Związku Miast Polskich, Polskiej Organizacji Handlu 
i Dystrybucji, Polskiej Organizacji Przemysłu 
i Handlu Naftowego, Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacji, Rady Głównej Instytutów 
Badawczych i Związku Importerów i Producentów 
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów, no i oczywiście przed-
stawiciele Kancelarii Senatu.

W trakcie naszego posiedzenia było sporo emo-
cji właśnie w związku z instytucją odwróconego 
VAT. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Gospodarki Narodowej nad tą sprawą bardzo 
długo dyskutowały, konsultowały także swoje propo-
zycje z Biurem Legislacyjnym. Podjęliśmy decyzje 
i one zostały odnotowane w poprawkach, mianowicie 
proponujemy rozszerzenie zakresu produktów, które 
objęte byłyby tak zwanym odwróconym VAT.

Jak Wysoka Izba pamięta, obie nasze komisje, czy-
li komisja budżetu i Komisja Gospodarki Narodowej, 
inicjowały dyskusję nad instytucją odwróconego VAT 
już kilka lat wcześniej. Efektem tej aktywności – nie 
tylko naszej, bo także Sejmu oraz rządu – było przy-

druku, jest ich dziesięć. Zwracamy się z prośbą, aby 
te poprawki zostały poparte.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, na początku swo-
jego wystąpienia chcę poinformować, że na podstawie 
art. 63 ust. 3 Regulaminu Senatu w posiedzeniu na-
szych komisji brał udział przedstawiciel firmy prowa-
dzącej działalność lobbingową w rozumieniu ustawy 
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa. Przedstawiciel firmy lobbingowej działający 
na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów prosił 
o wykreślenie ust. 2e i 2i z art. 86 ustawy określają-
cych nowe zasady dokonywania odliczeń od towa-
rów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych 
przez jednostki samorządu terytorialnego. Komisje 
nie wniosły zmian w tym zakresie, a więc nie podjęły 
propozycji poprawki.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ustawa o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – 
Prawo zamówień publicznych wprowadza do ustawy 
o podatku od towarów i usług, ustawy VAT, szereg 
zmian mających na celu, zgodnie z uzasadnieniem 
projektu ustawy, zapewnienie większej skuteczności 
uszczelnienia systemu VAT oraz zagwarantowanie 
zasady proporcjonalności i neutralności podatku, 
a także realizację wyroku Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej.

Ustawa zakłada zmiany w zakresie tak zwanego 
mechanizmu odwrotnego obciążenia, przewidującego 
odstępstwa od zasady, zgodnie z którą zobowiązanym 
do zapłaty podatku jest podatnik realizujący dostawy 
towarów lub świadczenie usług. Ustawa poszerza ka-
talog towarów objętych mechanizmem odwróconego 
obciążenia między innymi o produkty: złoto w po-
staci surowca lub półproduktów, złoto inwestycyjne, 
kolejne wyroby ze stali, telefony komórkowe, kom-
putery przenośne, konsole do gier. Ustawa ogranicza 
mechanizm odwróconego obciążenia do podatników 
VAT czynnych, wyłącza spod tego mechanizmu do-
stawy towarów realizowane na rzecz podatników 
korzystających ze zwolnień z podatku na podstawie 
odpowiednich artykułów.

Zmianami związanymi z mechanizmem odwróco-
nego obciążenia są także zmiany w ustawie – Prawo 
zamówień publicznych. Ustawa wprowadza ogólną 
normę, zgodnie z którą, jeżeli złożono ofertę, której 
wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego w podatku VAT, zamawiają-
cy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawio-
nej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek 
rozliczyć. Ustawa doprecyzowuje także inne przepisy 
prawa zamówień publicznych.

Nowelizacja przewiduje zmiany w zakresie insty-
tucji odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zo-
bowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy. Jest to tak 

(senator sprawozdawca K. Kleina)
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(senator sprawozdawca K. Kleina) Po przerwie pan senator przedstawi wniosek 
mniejszości, potem będą pytania do panów senato-
rów, będziemy kontynuowali obrady.

Ogłaszam przerwę do godziny 13.30.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 00  

do godziny 13 minut 34)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podat-
ku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień 
publicznych.

Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji 
Gospodarki Narodowej, senatora Henryka Ciocha, 
o przedstawienie wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Henryk Cioch:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych na wyraźną prośbę Rady Głównej Instytutów 
Badawczych Rzeczypospolitej Polskiej została zgłoszona 
poprawka do art. 1 pkt 4 lit. a, ust. 2c pkt 3 polegająca na 
dodaniu wyrazów: „a w przypadku jednostek naukowych 
przez przychody (dochody) rozumie się środki finanso-
we przeznaczone na naukę wymienione w art. 5 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 
z wyłączeniem środków pozyskiwanych w ramach umów 
cywilnoprawnych”. Poprawka ta nie została uwzględnio-
na, w konsekwencji czego grupa senatorów PiS złożyła 
wniosek mniejszości, który popieram.

Ta sprawa, uwzględnienie tego wniosku, ma klu-
czowe znaczenie dla zasad odliczania podatku VAT 
przez jednostki naukowo-badawcze. Uwzględnienie 
tego wniosku moim zdaniem powinno nastąpić w try-
bie ustawowym, a nie w trybie rozporządzenia ministra 
finansów chociażby z tej przyczyny, iż ta poprawka 
wprowadza odstępstwo od zasady wyrażonej w tym 
przepisie. I dlatego mam wątpliwości, czy minister do 
spraw finansów publicznych mógłby prośbę czy życze-
nie tych środowisk, akceptowane przez ministra szkol-
nictwa wyższego i nauki, przez Radę Główną Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego… czy taka prośba spotka się 
ze zrozumieniem. Moim zdaniem uwzględnienie wnio-
sku powinno nastąpić przez przyjęcie tej poprawki, 
a więc w drodze ustawy. Dziękuję bardzo.

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

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

jęcie ustawy w takiej wersji, że część produktów, 
w tym na przykład produkty stalowe, była objęta 
ustawą o odwróconym VAT. Uznaliśmy wówczas, 
posiłkując się zarówno wspomnianą dyskusją sprzed 
kilku miesięcy, jak i tą ostatnią, że instytucją od-
wróconego VAT powinny być objęte także metale 
kolorowe. I podjęliśmy decyzję w sprawie projektu 
tej ustawy. Równocześnie zwróciliśmy się też do 
Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu 
z prośbą, aby raz jeszcze przyjrzała się tym produk-
tom, które według nich bezwzględnie powinny być 
objęte właśnie tą regułą. Prosiliśmy, aby zweryfiko-
wać te środki, te towary, tak aby rzeczywiście to były 
towary, które bezwzględnie powinny być objęte tą 
właśnie regułą odwróconego VAT. Myślę, że efektem 
tego będzie poprawka, która zostanie zgłoszona także 
przeze mnie, a która modyfikuje te propozycje, które 
przyjęliśmy w stanowisku komisji.

Ważnym elementem naszej dyskusji była tak-
że dyskusja podjęta przez przewodniczącego Rady 
Głównej Instytutów Badawczych, a sprawa dotyczyła 
także obłożenia podatkiem i sposobu rozliczenia VAT 
przez instytuty badawcze. Efektem tej debaty jest 
wniosek mniejszości, który zgłosił senator Cioch. Na 
posiedzeniu komisji bardzo głęboko nad tą sprawą 
dyskutowaliśmy, jest też jasne, wyraźne stanowisko 
ministra finansów, że ten problem, jak by to powie-
dzieć, praktycznie po myśli instytutów badawczych 
zostanie uwzględniony w przepisach wykonawczych 
do tej ustawy i że nie ma potrzeby, aby tak szczegóło-
wo regulować wspomnianą kwestię zapisami ustawy, 
czyli na poziomie ustawowym, jeżeli wystarczające 
do tego będzie rozporządzenie.

I trzecia sprawa, która również była przedmiotem 
istotnej dyskusji, to problem związany z wnioskiem 
samorządów. Odnośnie do tego, powtarzam, także 
była bardzo duża dyskusja. Ostatecznie zaakceptowa-
liśmy generalnie rozwiązania, które są w ustawie, ale 
przedstawiciele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, 
pracując wspólnie z ministrem, przygotowywali także 
takie rozwiązania, które mogłyby być przyjęte bez 
naruszania ustawy w większym stopniu, niż byśmy 
chcieli, takiej, jaka ma być, i myślę, że także w tej 
materii znajdą się stosowne poprawki.

Wysoka Izbo, raz jeszcze, widząc, że zbliżamy się 
już do terminu ogłoszenia przerwy wyznaczonego 
przez pana marszałka, a jest taka potrzeba, zwracam 
się z prośbą o przyjęcie omawianej ustawy wraz z po-
prawkami, które komisje zaproponowały. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
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(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) czy rozporządzenie może godzić dwie ustawy i inge-
rować w dwie ustawy. Czy tu nie powstaną wątpli-
wości prawne, Panie Ministrze? Kiedy ostatecznie to 
rozporządzenie się ukaże? To tak, żeby uspokoić te 
środowiska co do trafności rozwiązań.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Jarosław Neneman:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, Panie Senatorze, już tłumaczę. 

Po pierwsze, te przepisy, które dotyczą instytutów 
naukowo-badawczych, samorządów i pozostałej sfery, 
a w których mówimy o współczynniku, o proporcji, 
wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku, czyli czasu 
jest jeszcze dużo. To numer jeden.

Numer dwa. Ustawa przewiduje cztery przykłado-
we sposoby obliczania proporcji. Życie jest bogatsze 
i podatnik może zastosować te cztery przykładowe, 
ale nie musi, może zaproponować coś innego. Idąc 
na rękę instytucjom publicznym – bo tak naprawdę 
przepisy będą ich dotyczyły – postanowiliśmy tak 
skonstruować przepisy, żeby było upoważnienie dla 
ministra finansów do wydania rozporządzenia i za-
proponowania kolejnych metod dopasowanych do 
specyfiki. Mieliśmy to, mam wrażenie, uzgodnione. 
Dopiero w Senacie pojawili się przedstawiciele i za-
częła się dyskusja. My już po posiedzeniu rozmawia-
liśmy z profesorem – nie pamiętam nazwiska, prze-
praszam – i on powiedział, że tak naprawdę zależy 
mu, żeby to było zrobione czy to w ustawie, czy to 
w rozporządzeniu. 

Dlaczego nie chcemy tego wpisać w ustawie? 
Dlatego że materia jest skomplikowana. Zaraz o tym 
powiem. To jest materia z pogranicza ustawy o fi-
nansach publicznych i ustawy o szkolnictwie wyż-
szym, bardzo trudna materia, gdzie łączą się wątki 
księgowe, rozliczeniowe z przepisami VAT. To są 
trudne sprawy. W naszych kontaktach z samorzą-
dowcami okazało się, że są bardzo trudne. Tak więc 
nie chcemy tego robić tak na szybko, bo pojawiła się 
jakaś poprawka. Nie może być tak, że mamy kilka 
dni na to, żeby wniknąć w istotę rzeczy. Być może 
taką samą poprawkę, ten sam zapis, tę samą metodę 
przeniesiemy do rozporządzenia, ale potrzebujemy 
czasu i namysłu oraz współpracy z ministerstwem 
i z tymi ośrodkami, z którymi mamy dobry kontakt. 
A więc to nie jest tak, że się okopaliśmy, a oni nie 
mają do nas dostępu. Rozporządzenie przygotujemy 
jeszcze w tym półroczu. Tak że proszę się nie mar-
twić, zdążymy ze wszystkim. Dziękuję.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Andrzej Pająk: Pan Jackowski był wpi-
sany na listę.)

Był, ale go nie ma, tak że…
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?

Ja tylko przypomnę, że Ministerstwo Finansów 
reprezentuje podsekretarz stanu, pan Jarosław 
Neneman.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Jarosław Neneman: Dzień dobry państwu. Nie, dzię-
kuję.)

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 Andrzej Pająk: Rulewski.)
Pan senator Rulewski.
Zapraszam pana ministra na mównicę.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: Czy już można?)
Bardzo proszę, tak.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, sprawa została nagłośniona przez 

autora wniosku mniejszości. Występowanie tego pro-
blemu zostało także potwierdzone przez pana posła 
sprawozdawcę Kleinę, który jest przekonany o tym, 
że ten problem został rozwiązany. Chodzi mianowicie 
o niepewność środowisk naukowych – i tych z insty-
tutów, i z wyższych uczelni – co do dość szerokiego 
zakresu działania… o obawę, że w tej ustawie wbrew 
dotychczasowej praktyce te instytucje zostaną pomi-
nięte. Argument jest taki – i tego też dotyczy pytanie 
– że tego rozporządzenia nie ma, a termin wdrożenia 
ustawy jest krótki, bo bodajże w kwietniu… No, takie 
były przewidywania, chociaż może się mylę, prze-
praszam. Warto powiedzieć, że brak… ujęcie tego 
w rozporządzeniu może rodzić poważne skutki dla 
jednostek publicznych, bo może się okazać, że one 
nie wykonują ustawy o finansach publicznych, za co 
grożą konsekwencje karne.

I drugi argument. Ta poprawka czy ten wniosek 
mniejszości odwołuje się do innej ustawy, gdzie za-
pisano, co to są prace naukowe. A zatem jest pytanie, 
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jest jednostka spółdzielcza, jednostka funkcjonująca 
przy Krajowej Radzie Spółdzielczej. Czy jest tutaj 
jakieś ograniczenie? Czy wystarczy, że podmiot ma 
w nazwie „instytut badawczy”, a za mało jest, jeśli ma 
w nazwie tylko „instytut naukowy”, bez „badawczy”?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Jarosław Neneman:

Rzeczywiście, pewnie lepiej by było spytać o to 
ministra nauki. Te przepisy, o których mówimy, do-
tyczące rozliczania VAT, w sytuacji, kiedy część 
podatników jest zupełnie poza VAT, część jest z nie-
go zwolniona, a część opodatkowana… One tak na-
prawdę dotyczą wszystkich podatników, z różnych 
dziedzin życia.

(Senator Henryk Cioch: Czyli nie ma to znacze-
nia…)

Nie ma to znaczenia. Ale może to mieć znaczenie, 
właśnie jeżeli chodzi o bardzo specyficzne uregu-
lowania, bo jednym coś będzie pasowało bardziej, 
a drugim mniej. Dlatego potrzebujemy takiej ela-
styczności, o której mówiłem, chodzi o to, żeby we 
współpracy z tymi instytutami wejść w istotę ich 
rozliczeń finansowych. Tam jest dużo spraw, które 
wymagają przyjrzenia się, na przykład czy dotacja 
otrzymana na coś albo pożyczka powinna wejść czy 
nie powinna wejść…

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Pan senator Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam pytanie. To jak to będzie 

z tą stawką na sprzęt przeciwpożarowy? Ile wynosi 
ta stawka teraz, a ile będzie wynosiła po 1 stycznia 
2016 r.? Jak rozumiem, w Sejmie była w tej kwestii 
istotna zmiana w stosunku do przedłożenia rządo-
wego.

I drugie pytanie. Czy są jakieś szacunki co do tego, 
ile faktur jest wystawianych w celu wyłudzenia VAT? 
Jaka to może być kwota, jeżeli chodzi o sytuację, że 
towar nie opuszcza kraju, a jest refakturowany, co słu-
ży za podstawę wyłudzenia VAT? W jakich branżach 
szczególnie to zjawisko jest obecne? Proszę, żeby pan 
minister wyjaśnił to Wysokiej Izbie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
(Senator Kazimierz Kleina: Na posiedzeniu komi-

sji był profesor Rafalski.)
Pan senator jeszcze chce do…

Senator Jan Rulewski:
Tak, taki podpunkt. Czy zatem nie powinna się 

w art. 1 pojawić uwaga, że sprawy nieobjęte – bo tu 
się wspomina tylko o samorządzie – będą regulowa-
ne rozporządzeniem. Chodzi o to, żeby były podane 
kryteria, bo tego trybunał na ogół wymaga.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Jarosław Neneman:
Panie Senatorze, ustawa przewiduje przykładowe 

sposoby. One są przykładowe. Podatnik może sobie 
wybrać taki albo inny, albo może zaproponować jesz-
cze coś innego. Tu jest trochę inaczej niż ze sztywną 
regułą, do której podatnik musi się dostosować. I dla-
tego w rozporządzeniu zaproponujemy dodatkowe, ta-
kie dostosowane do specyfiki. Od strony legislacyjnej 
to nie budzi wątpliwości. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Pan senator Cioch. Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)

Senator Henryk Cioch:
Teraz działa.
Ja tak przy okazji. Nie ma ministra szkolnictwa 

wyższego i nauki, do którego w zasadzie chciałbym to 
pytanie skierować, ale być może pan minister będzie 
władny udzielić odpowiedzi. Jeżeli chodzi o instytuty 
badawcze, których dotyczy ten wniosek mniejszości, 
a wcześniej poprawka, to chciałbym spytać… Wiem, 
że liczba oscyluje w granicach stu. Czy w tej grupie 
mieszczą się instytuty, które mają w nazwie tylko 
„naukowy”, bez „badawczy”? To pierwsza, niezmier-
nie ważna sprawa.

I druga kwestia. Czy forma prawna, w jakiej 
one funkcjonują, ma tutaj znaczenie? Zdecydowana 
większość instytutów badawczych to są państwo-
we jednostki organizacyjne, ale funkcjonuje też na 
przykład SIP, Spółdzielczy Instytut Badawczy, to 



27
72. posiedzenie Senatu w dniu 18 marca 2015 r.

 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (cd.)

się zaproponować rozwiązań daleko idących. W mini-
sterstwie trwają prace i mamy cały szereg drobnych, 
ale też trochę dalej idących pomysłów. Patrzymy, jak 
inne kraje radzą sobie z tym problemem. Niedawno 
Włosi wystąpili z propozycją tak zwanej podzielonej 
płatności, co prawda w sektorze publicznym, ale… 
Nie do końca rozumiemy, co to znaczy. Poprosili 
Komisję o derogację. Zobaczymy, jak to się rozwinie. 
Być może jest to jakaś metoda. Na pewno wyłudzenia 
ograniczyłyby pełna elektronizacja faktur i centralny 
rejestr faktur, ale to jest trochę większe wyzwanie, 
więc trzeba będzie z tym poczekać. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Pan senator Jackowski pragnie o coś dopytać. Tak?
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak.)
Proszę bardzo. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Korzystając z obecności pana ministra, zadam 

takie pytanie: jak wygląda sprawa paragonów fiskal-
nych za drobne usługi, na przykład za parkowanie 
lub toalety na dworcach? Ja poprosiłem o paragon 
i dostałem kwitek potwierdzający, że zapłaciłem 2 zł 
czy coś takiego. Jak na to patrzy resort finansów? 
Moim zdaniem, jeżeli ktoś prowadzi tego typu dzia-
łalność, jeżeli jest, że tak powiem, operatorem toalety 
lub parkingu, to powinien dawać paragon fiskalny, 
a jeżeli ktoś poprosi go o fakturę VAT, to powinien 
wystawić fakturę VAT. A nagminną praktyką jest to, 
że w całym tym sektorze, gdzie po uważaniu daje się 
2 lub 3 zł, nie daje się paragonów, a opłat się żąda. 
Byłbym wdzięczny, gdyby pan minister zechciał to 
wyjaśnić, bo jest to sprawa, która mnie ciekawi. Czy 
jako obywatel mam prawo żądać paragonu fiskalnego, 
czy nie mam? Jak to jest? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Jarosław Neneman:
Dziękuję serdecznie.
Paragon fiskalny ma pan prawo dostać wszędzie 

tam, gdzie jest obowiązek posiadania kasy i wyda-
wania paragonów. Jak państwo wiedzą, co roku ko-
lejne grupy podatników są obejmowane wymogiem 
posiadania kasy fiskalnej. Generalnie w większości 
przypadków po osiągnięciu kwoty 20 tysięcy zł ob-

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Jarosław Neneman:
Odnośnie do pierwszego pytania powiem, że 

obecnie obowiązuje stawka 8% na PPOŻ, na sprzęt 
przeciwpożarowy, a od przyszłego roku, a więc nie 
w połowie roku, tylko od przyszłego roku, podnosimy 
ją do 23%, do poziomu stawki podstawowej, tak jak 
to wynika z wyroku TSUE, i to jest poza dyskusją. 
Termin jest odległy. Dostaliśmy pismo od komendan-
ta głównego… Oj, nie pamiętam… Tak, dostaliśmy 
pismo od komendanta głównego Straży Pożarnej – 
jeśli przekręciłem, to bardzo przepraszam – w którym 
dopytywał nas właśnie o ten termin, bo, jak mówił, 
pisał, w latach 2014–2015 r. w pożarnictwie odbywają 
się duże inwestycje, zamówienia są podpisane i nie 
chciałby, żeby to weszło w życie w trakcie roku, gdyż 
wprowadziłoby to spore zamieszanie do umów już 
podpisanych. A więc to wchodzi w życie od 2016 r. 
Jest dużo czasu, żeby się do tego przystosować, żeby 
dokonać stosownych zakupów.

Rozumiem, że czytał pan dzisiejszą 
„Rzeczpospolitą”, gdzie jest mowa o produkowaniu 
fikcyjnych faktur. Tam są tak naprawdę… Trzeba by 
rozdzielić dwie sprawy – produkowanie fikcyjnych 
faktur po to, żeby zwiększyć koszty, to jest jedna sfera 
działalności, a druga sfera działalności przestępczej 
to są tak zwane karuzele podatkowe i gdy mówimy 
o oszustwach vatowskich, to raczej na tym się koncen-
trujemy. Jeśli dobrze pamiętam liczby, to w tamtym 
roku UKS, urzędy kontroli skarbowej, które obecnie 
koncentrują się głównie na kwestiach związanych 
z VAT, namierzyły 9 albo 10 miliardów złotych na fik-
cyjnych… To znaczy na tyle oszukano Skarb Państwa. 
Są szacunki dotyczące luki vatowskiej, czyli różnicy 
między tym, co powinno było wpłynąć z VAT, a tym, 
co faktycznie wpływa. Spora część tej luki to są prze-
stępstwa, nawet nie oszustwa, to są przestępstwa na 
dużą skalę. Pewna część to są takie drobne oszustwa, 
na przykład że ktoś tam nie wystawił paragonu, ale 
to zostawmy, to też jest patologia, ale skala jest inna. 
Jeśli chodzi o tamtą dużą część, to mówimy o dużych 
pieniądzach, to może być dwadzieścia, dwadzieścia 
kilka miliardów złotych.

Czy jest prosta metoda zwalczania takiej dzia-
łalności? Nie ma. W różnych krajach udział prze-
stępczości vatowskiej – tak trzeba o niej mówić – 
jest większy lub mniejszy. Polska jest wśród krajów, 
gdzie ta przestępczość jest duża. Nie ma jednej prostej 
metody na jej zwalczanie. Można by szykować cały 
pakiet rozwiązań, ale w tej kadencji już nie uda nam 
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się nieszczęśliwie złożyło, że pan minister Bucior… 
że ustawy w tym samym czasie są procedowane 
w Sejmie i w Senacie. W związku z tym przejdzie-
my teraz do rozpatrywania punktu siódmego, a punkt 
szósty rozpatrzymy po powrocie pana ministra, co 
– tak myślę – nastąpi niebawem.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 845, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 845 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej, senatora Andrzeja Owczarka, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Owczarek:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W dniu 11 marca odbyło się posiedzenie Komisji 

Gospodarki Narodowej poświęcone ustawie o zmia-
nie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Wspomniana 
zmiana ustawy zmierza do wprowadzenia do po-
rządku prawnego w naszym państwie dyrektywy 
wykonawczej Komisji z dnia 27 lutego 2014 r., od-
noszącej się do obowiązkowego stosowania pasów 
bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla 
dzieci w pojazdach. Poza tym, zapewne korzystając 
z okazji, zmieniono także jeden z przepisów dotyczą-
cych obowiązku używania pasów. Ze wspomnianego 
obowiązku zostali wyłączeni żołnierze Żandarmerii 
Wojskowej w czasie wykonywania czynności służbo-
wych, dzieci w wieku poniżej trzech lat przewożone 
autobusem i w związku z tym trzymane przez ro-
dziców na kolanach oraz dzieci w wieku do czterech 
lat, także niekorzystające z oddzielnego miejsca do 
siedzenia.

Ustawa zobowiązuje kierującego pojazdem do 
informowania wszystkich pasażerów o obowiązku 
korzystania z pasów bezpieczeństwa lub innego urzą-
dzenia, które służy do zabezpieczenia dzieci w czasie 
jazdy.

W pojeździe, w którym jest nie więcej niż osiem 
miejsc, dwa miejsca mają być zabezpieczone dla 
dzieci, mają tam być foteliki lub inne urządzenia za-
bezpieczające dzieci. W przypadku, gdy obydwa te 
miejsca będą zajęte, dozwolone będzie, aby także na 
tylnym siedzeniu siedziało dziecko, zabezpieczone 
pasami bezpieczeństwa.

Wzięto też pod uwagę dzieci, które ze względu na 
tuszę nie mogą korzystać z fotelików. Takie dzieci, 
mające co najmniej 1,35 m wzrostu, będą musiały 
używać pasów bezpieczeństwa.

Obowiązek przewożenia dzieci w foteliku lub in-
nym urządzeniu nie będzie dotyczył przewozu tak-
sówką, karetkami sanitarnymi, pojazdami policji, 

rotu trzeba już mieć taką kasę. Grupy podatników, 
które zapraszamy do korzystania z kas – ostatnio na 
przykład zaprosiliśmy lekarzy, bez względu na obrót – 
nie są specjalnie szczęśliwe, chociażby z tego powodu, 
że jest to dla nich pewne utrudnienie.

Jest problem, o którym pan mówi, i ja ten problem 
też dostrzegam. Nie ukrywam, że rodzą mi się w gło-
wie jakieś pomysły, na przykład taki, żeby w punk-
tach, w których płacimy i nie dostajemy paragonu, 
i nie wiemy, czy jest tak dlatego, że jest to nienabite 
na kasę, czy dlatego, że sprzedawca nie ma takiego 
obowiązku… Ministerstwo wystąpiło z inicjatywą 
pod hasłem „loteria paragonowa” i mamy nadzieję, że 
ci, którzy wystawiają paragony, będą… To znaczy ci, 
którzy wystawiają paragony, będą mieli szyldziki in-
formujące, że tu jest loteria, i wtedy będzie wiadomo, 
czy paragon ma być wydany, czy nie. I wtedy z całą 
pewnością będzie się pan mógł domagać prawdziwe-
go paragonu, a nie jakiegoś kwitka, który nic nie zna-
czy. Trzeba też pamiętać, że jak mówimy o kwotach 
wynoszących 2 zł… Tu jest różny odbiór społeczny. 
Bo jeśli będzie kontrola i zostanie stwierdzone, że na 
przykład w punkcie ksero nie został wydany paragon 
za usługę o wartości 40 gr, to będzie mandat. I jeśli 
chodzi o odbiór społeczny, to jest tu pewien kłopot. 
Bo ile wynosi VAT od 40 gr? Mało. A mandat może 
wynieść kilkaset złotych. No ale takie jest życie.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

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

głosu.
Zamykam dyskusję.
Dla porządku informuję, że senator Knosala złożył 

swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Informuję także, że wnioski o charakterze legisla-

cyjnym na piśmie złożył senator Kleina.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisję Gospodarki Narodowej 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Proszę państwa, mamy pewien problem. Mieliśmy 
przystąpić do rozpatrzenia punktu szóstego, ale tak 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

(podsekretarz stanu J. Neneman)
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(senator sprawozdawca A. Owczarek) Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz: Chciałbym…)

Ja tylko informuję, że Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju reprezentuje sekretarz stanu, pan Zbigniew 
Rynasiewicz.

Czy pragnie pan zabrać głos?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz: Tak, bardzo proszę.)
Zapraszam.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Rozwoju  
Zbigniew Rynasiewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym powie-

dzieć, że w związku z nowymi zasadami i rozwią-
zaniami przyjętymi przez Komisję Europejską został 
wniesiony projekt, który w jakiś sposób zmierza do 
zwiększenia bezpieczeństwa w przypadku przewo-
żenia dzieci oraz wyraźnie i precyzyjnie opisuje wa-
runki techniczne, jakie muszą spełniać urządzenia 
przytrzymujące dzieci w pojazdach.

My generalnie akceptujemy te cztery poprawki, 
które zostały przedstawione przez komisję, jako po-
prawki doprecyzowujące. W ten sposób chciałbym 
również wyrazić pozytywne stanowisko rządu wobec 
prac komisji. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

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

I takie pytania są.
Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja chciałbym pana ministra dopytać o to, o co 

pytałem pana senatora sprawozdawcę. Jak to jest 
w obecnych przepisach? Tam, zdaje się, dziecko 
w wieku dwunastu lat może jechać na przednim sie-
dzeniu obok kierowcy. A jak będzie teraz? Co się 
zmienia w stosunku do przepisów, które obowiązują, 
jeżeli chodzi o transport dzieci? Gdyby pan minister 
zechciał to wyjaśnić, to prosiłbym o to. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Kolejne pytanie zada pan senator Zając.

straży granicznej lub straży gminnej. Nie będzie on 
także dotyczył dzieci mających zaświadczenie lekar-
skie o przeciwwskazaniu do korzystania z fotelików 
bezpieczeństwa.

Ustawa nie wzbudziła na posiedzeniu komisji naj-
mniejszych kontrowersji. Legislator zgłosił propozy-
cje czterech poprawek o charakterze doprecyzowują-
cym, zostały one przyjęte przez komisję.

Wnoszę o przyjęcie przez Senat ustawy wraz ze 
wspomnianymi poprawkami. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Senator Jackowski.
Czy ktoś jeszcze?
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, żebym dobrze zrozumiał… 

Chodzi mi o kwestie dotyczące dzieci. Jak jest w tej 
chwili i co zmieni omawiana nowelizacja? Bo dotych-
czas było, zdaje się, tak, że dwanaście lat…

Senator Andrzej Owczarek:

Nie wiem, nie orientuję się, jak jest w tej chwili. 
Myślę, że mniej niż dwanaście lat… Nie, to niemoż-
liwe, żeby dwanaście lat…  Obecnie decydują takie 
czynniki jak wiek i wzrost dziecka, do 1,50 m.

(Senator Jan Maria Jackowski: A teraz będzie 
1,35 m, tak?)

1,35 m albo 1,50 m, to zależy od rodzaju samo-
chodu.

(Senator Jan Maria Jackowski: Aha, to jeszcze 
dopytam się pana ministra.)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister infrastruk-
tury i rozwoju.
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(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Rozwoju  
Zbigniew Rynasiewicz:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
To oczywiście również było przedmiotem żywej dys-

kusji podczas prac nad tą ustawą w Sejmie, także pod-
czas dyskusji na sali plenarnej. My to analizowaliśmy. 
Akurat takiej statystyki nie mamy. W związku z tym, 
że do tej pory takich przepisów nie było, oczywiście 
nie dysponujemy takim danymi. W każdym razie ana-
lizowaliśmy to i przedstawialiśmy ten materiał paniom 
i panom posłom. Również w tym materiale, który zo-
stał przedstawiony państwu senatorom, ta kwestia była 
uwzględniona, było pokazane, jak rozwiązują to inne 
kraje. Tu bardziej chodzi o taki przypadek, w którym 
nie każdego stać na samochód typu van, duży samochód, 
gdzie rodzice czy opiekunowie, którzy chcą przewozić 
trójkę dzieci, są w stanie umieścić trzy foteliki obok 
siebie. Sytuacja materialna niektórych ludzi jest taka, 
że mają małe samochody i nie są w stanie zainstalować 
trzech fotelików, dlatego też tu jest wyjątek.

Od decyzji opiekuna, rodzica, zależy to, czy on, 
mimo że jest tu to niebezpieczeństwo, o którym pan 
senator powiedział… Jeżeli chce przewieźć dzieci, ma 
do tego powód, jest wyjazd rodzinny albo jest jakiś 
problem i po prostu trzeba te dzieci zapakować do sa-
mochodu i gdzieś z nimi pojechać, a nie ma możliwo-
ści… Parametry fotelików – i tych starego typu, i tych 
nowego typu – są takie, że w małych samochodach 
trzy foteliki obok siebie się nie zmieszczą. I ten zapis 
tego właśnie dotyczy, to jest ten problem. My też zada-
waliśmy sobie takie pytanie, czy wyrazić na to zgodę. 
W większości krajów europejskich… Poszczególne 
państwa wyrażają na to zgodę. Wszystkie kraje eu-
ropejskie wyrażają na to zgodę. Przeprowadziliśmy 
taką analizę, jeśli państwo chcecie otrzymać jeszcze 
i taki materiał, to oczywiście go przedstawimy.

Rodzic czy opiekun bierze na siebie odpowiedzial-
ność za to, w taki sposób postąpi i czy w tym czasie 
będzie szukał opiekuna do trzeciego dziecka, czy… 
Nie muszę mówić, że to jest sprawa dosyć trudna – 
jeżeli osoby niemajętne chcą przewieźć trójkę dzieci 
będących w takim wieku, że trzeba im zainstalować 
foteliki, to jest z tym problem. Dlatego pojawił się 
taki zapis.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań. Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Zająca.

(Senator Józef Zając: Pani Marszałek, ja chciał-
bym zabrać głos…)

Aha, w dyskusji.
(Senator Józef Zając: Tak.)
To bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Rozwoju  
Zbigniew Rynasiewicz:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 
W dotychczasowych rozwiązaniach było tylko i wy-
łącznie kryterium wieku, czyli te dwanaście lat, bez 
względu na to, jaka była waga dziecka i jaki był wzrost 
dziecka. W tym momencie przyjmujemy rozwiązania, 
które obowiązują w większości krajów europejskich, 
czyli kryterium wzrostu, to jest te 150 cm, bez wzglę-
du na wiek.

A to, o czym mówił pan senator, czyli te 135 cm, 
to jest wyjątek, możliwy do zastosowania wtedy, gdy 
nie ma warunków do usytuowania kolejnego fotelika 
w samochodzie. Jest to również związane z ciężarem 
dziecka, bo wszystkie foteliki mające homologację 
europejską są przeznaczone dla dzieci, których waga 
nie przekracza 36 kg. Dlatego ciężar dziecka jest ko-
lejnym elementem, który decyduje o tym, czy dziecko 
może być przewożone w foteliku, czy nie. Tak to 
wygląda w nowych rozwiązaniach.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Pan senator chce jeszcze dopytać?
Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

W związku z tym mam takie pytanie: czy jest 
znana jakaś statystyka wypadkowa? O co mi cho-
dzi? Mówimy o wzroście 135 cm. Nie zawsze moż-
na tak wyregulować pasy i pas może być założony 
po prostu na szyi, a w związku z tym w razie wy-
padku ten pas może przynieść skutek odwrotny 
do zamierzonego. Czy jest jakaś statystyka, która 
by wskazywała liczbę ofiar dziecięcych, rannych 
i zabitych w wyniku wypadków drogowych, któ-
ra uwzględniałaby to, o co pytam pana ministra? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę.
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prowadzi do tego, że w razie wypadku tracimy 
i matkę, i dziecko. Można zaś tak korzystać z pa-
sów bezpieczeństwa, by ich stosowanie nie było 
uciążliwe dla zainteresowanych. Dlatego proponuję, 
żeby w art. 39 ust. 2 nowelizowanej ustawy skreślić 
pkt 2, zwalniający ciężarne kobiety z obowiązku 
stosowania pasów. Ta poprawka dotycząca kobiet 
brzmi tak: „w art. 1 w pkt 1 w lit. b po tiret pierw-
szym dodaje się tiret drugie w brzmieniu: «– uchyla 
się pkt 2,»”.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Knosala złożył 

swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył senator Zając.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
Proszę z miejsca.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Rozwoju  
Zbigniew Rynasiewicz:

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, my znamy te pro-
pozycje i w odniesieniu jakby do idei tego projektu te 
propozycje nie są dla nas do przyjęcia. Takie stanowi-
sko też wyraziłem podczas posiedzenia stosownych 
komisji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo.
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.

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu ósmego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w za-
kresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz peł-
nienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzo-
nej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 847, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 847 A i 847 B.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Senator Józef Zając:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie Ministrze!
Rozpatrywana dziś przez nas nowelizacja ustawy 

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym jest już 
trzynastą od ogłoszenia tekstu jednolitego w 2012 r. 
Ze względu na szeroki krąg zainteresowanych tymi 
regulacjami, przede wszystkim miliony użytkowni-
ków dróg, prezentowana przez resort infrastruktury 
łatwość proponowania zmian może trochę niepokoić. 
Tym razem dyskutujemy o nowelizacji wprowadza-
jącej przepis dyrektywy Komisji z 2014 r. – kwestie 
szczegółowe odnoszące się do zabezpieczeń pasaże-
rów pojazdu.

Prawdopodobnie w bieżącym roku można się 
spodziewać kolejnych nowelizacji. Sądzę, że resort 
mógłby sobie wyznaczyć jako pierwszy cel ograni-
czenie liczby nowelizacji prawa o ruchu drogowym 
do jednej rocznie. To jest propozycja. Skoro jednak 
inicjatorzy projektu zdecydowali, że powinniśmy 
zajmować się tymi szczegółowymi sprawami, pra-
gnę ze swojej strony zaproponować korektę rozpa-
trywanej ustawy.

Korekta, o której przyjęcie będę prosił Senat, wy-
nika z mojego doświadczenia i doświadczenia innych 
kierowców, a odnosi się do ochrony dwóch kategorii 
pasażerów zasługujących na szczególną opiekę – mó-
wię tu o dzieciach i kobietach w ciąży. W przypadku 
pierwszej kategorii, czyli dzieci, nowelizacja wpro-
wadza możliwość przewożenia na tylnym siedzeniu 
trzeciego dziecka zapiętego wyłącznie pasem bez-
pieczeństwa, jeżeli na tym siedzeniu jest już dwoje 
dzieci korzystających z fotelików bezpieczeństwa. 
To rozwiązanie prowadzi do tego, że w samochodach 
osobowych w najbardziej niebezpiecznym miejscu, 
czyli pośrodku tylnego siedzenia, znajdą się dzieci 
zabezpieczone prowizorycznie pasami bezpieczeń-
stwa przystosowanymi do ustabilizowania dorosłych. 
W razie uderzenia dziecko takie jest narażone na ura-
zy związane z przemieszczaniem się między przed-
nimi fotelami i możliwym uderzeniem w przednią 
ścianę i szybę kabiny.

Uważam, że przepisy pozwalające na przewożenie 
dzieci w taki sposób powinny być usunięte i proponu-
ję odpowiednią poprawkę. Poprawka ta dotyczy art. 1 
pktu 1 lit. e. Zdanie wstępne otrzymałoby następujące 
brzmienie: „po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmie-
niu”… itd. Czyli skreśla się ust. 3b i 3c.

Druga proponowana przeze mnie zmiana odnosi 
się do kobiet w ciąży, które zgodnie z aksjologią 
naszej cywilizacji powinny być chronione na równi 
z dziećmi. Tu sięgam już do tekstu zasadniczego, 
proponując, aby nałożyć na tę grupę obowiązek 
stosowania pasów bezpieczeństwa, bowiem obec-
nie ten obowiązek nie dotyczy kobiet w widocznej 
ciąży. Możliwość korzystania z tego przywileju 
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wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla statków rybackich...

(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków 
morskich, rozporządzenie ministra infrastruktury 
i rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń 
i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie mor-
skim oraz rozporządzenie ministra infrastruktury 
i rozwoju w sprawie audytów morskich jednostek 
edukacyjnych. W związku z tym ratyfikacja kon-
wencji nie spowoduje konieczności wprowadzenia 
nowych zapisów w polskich regulacjach odnoszą-
cych się do tej materii prawnej.

Ratyfikacja z całą pewnością podniesie atrak-
cyjność ofertową morskich jednostek edukacyj-
nych, które po dostosowaniu się do jej wymogów 
będą szkoliły na najwyższym poziomie wszystkich 
chętnych do zdobycia kwalifikacji zawodowych 
w rybołówstwie morskim. Dokumenty kwalifika-
cyjne uzyskane zgodnie z wymogami zapisanymi 
w konwencji pozwolą również naszym szyprom, 
oficerom, oficerom mechanikom, radiooperatorom 
być bardziej konkurencyjnymi na międzynarodo-
wym rynku pracy.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, konwencja w mię-
dzynarodowym systemie prawnym zaczęła obowią-
zywać od 29 września 2011 r., to jest od czasu, kiedy 
ratyfikowało ją piętnaste państwo – to wynika z poro-
zumienia zawartego w konwencji. Według informacji 
przekazanych komisji przez panią minister Polska 
będzie kolejnym, siedemnastym państwem, które 
dokona ratyfikacji, po przyjęciu omawianej ustawy 
i podpisaniu jej przez prezydenta. Sejm przyjął ustawę 
o ratyfikacji omawianej konwencji na swoim osiem-
dziesiątym ósmym posiedzeniu. Za jej przyjęciem 
głosowało 289 posłów, 2 było przeciw, 143 wstrzy-
mało się od głosu.

Jak zaznaczyłem na wstępie, komisja rekomenduje 
Wysokiej Izbie przyjęcie tej ustawy bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych, senatora Macieja Grubskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Maciej Grubski:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!

Mam przyjemność przedstawić w imieniu senac-
kiej Komisji Spraw Zagranicznych sprawozdanie 
z prac nad ustawą o ratyfikacji Międzynarodowej 
konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, 
wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg 

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej, senatora Romana Zaborowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Roman Zaborowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Gospodarki Narodowej sprawozdanie dotyczące 
ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji 
o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wyda-
wania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg 
statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 
7 lipca 1995 r.

Posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 
11 marca tego roku. Na posiedzeniu szczegółowe 
uzasadnienie przyjęcia ustawy, a tym samym raty-
fikacji wspomnianej konwencji, przedstawiła pani 
Dorota Pyć, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju. Do ustawy żadnych za-
strzeżeń nie zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii 
Senatu. Senatorowie po krótkiej dyskusji przegłoso-
wali stanowisko, w którym rekomendują Wysokiej 
Izbie przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Wysoka Izbo, pokrótce przedstawię, czego doty-
czy konwencja i jaki cel przyświeca jej ratyfikacji 
przez nasz kraj. Konwencja została wypracowana 
przez Międzynarodową Organizację Morską, działa-
jącą pod auspicjami Narodów Zjednoczonych, znaną 
jako IMO. Należy do niej obecnie sto siedemdziesiąt 
państw i skupia się ona przede wszystkim na wy-
pracowywaniu wysokich standardów dotyczących 
współpracy w zakresie bezpieczeństwa morskiego, 
bezpieczeństwa na morzu oraz ochrony środowiska. 
Dla Polski jako członka tej organizacji szczególne 
znaczenie mają wszelkie regulacje podnoszące bez-
pieczeństwo żeglugi, w tym te dotyczące odpowied-
niego poziomu szkolenia załóg morskich oraz kwestii 
ochrony środowiska morskiego.

Omawiana konwencja wychodząc naprzeciw tym 
oczekiwaniom jest pierwszym prawnie wiążącym 
instrumentem, ustanawiającym na poziomie global-
nym jednolite standardy wyszkolenia oraz certyfi-
kacji załóg statków rybackich o długości powyżej 
24 m. Jest ona, co należy podkreślić, zgodna z poli-
tyką morską naszego kraju. W tym miejscu należy 
również zaznaczyć, że zapisy tej konwencji zostały 
już implementowane do polskiego porządku praw-
nego i mają odzwierciedlenie w trzech rozporządze-
niach wykonawczych do ustawy z dnia 18 sierpnia 
2011 r. o bezpieczeństwie morskim; są to rozporzą-
dzenie ministra transportu, budownictwa i gospo-
darki morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie 
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o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r.

(senator sprawozdawca M. Grubski) Dla porządku informuję, że senator Zbigniew 
Meres złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru 
o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie 
dnia 27 maja 2014 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 838, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 838 A i 838 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji senatora Roberta Mamątowa 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Robert Mamątow:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ustawa o ratyfikacji Umowy między 

Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przeka-
zywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 
27 maja 2014 r., zawarta została w druku senackim 
nr 838. Był to rządowy projekt ustawy.

Celem umowy jest nawiązanie współpracy 
z Republiką Peru i umożliwienie wprowadzenia 
procedur przekazywania skazanych między Polską 
a Peru. Umowa określa zasady wzajemnego przeka-
zywania skazanych i tworzy podstawy umożliwiające 
obywatelom polskim skazanym w Peru powrót do 
kraju. Jest to szczególnie istotne z uwagi na bardzo 
trudne warunki odbywania kar pozbawienia wolności 
w krajach Ameryki Południowej.

Z informacji nadesłanej przez polską placówkę 
dyplomatyczną w Peru wynika, że w maju 2014 r. 
w aresztach tymczasowych i zakładach karnych 
w Peru przebywało trzydziestu obywateli Polski. 
Z danych Centralnego Zarządu Służby Więziennej 
wynika, że w zakładach karnych oraz aresztach tym-
czasowych na terytorium Polski nie przebywa żaden 
obywatel Peru.

Umowa będzie miała zastosowanie do obywateli 
jednego państwa, wobec których na terytorium dru-
giego państwa orzeczono karę lub środek polegający 
na pozbawieniu wolności. W umowie przewidziano 
zasadę, że strony będą się porozumiewały za pośred-
nictwem organów centralnych. Ze strony polskiej bę-
dzie to Ministerstwo Sprawiedliwości. Taki sposób 
porozumiewania się nie wykluczy jednak możliwości 
komunikowania się z wykorzystaniem drogi dyplo-
matycznej.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 
7 lipca 1995 r.

W związku z tym, że pan senator Zaborowski bar-
dzo szczegółowo omówił ustawę, ja nie będę dublował 
tych informacji. Dodam tylko, że około trzech tysię-
cy osób posiada świadectwa lub dyplomy z zakresu 
rybołówstwa morskiego, wydane przez polską admi-
nistrację morską, a ratyfikacja konwencji umożliwi 
im pracę nie tylko dla polskich, ale i zagranicznych 
armatorów.

Mając na uwadze to, że ratyfikacja konwencji 
wpłynie na zwiększenie atrakcyjności oferty pol-
skich jednostek edukacyjnych i umożliwi uzyskanie 
kwalifikacji rybackich o zasięgu międzynarodo-
wym, należy podzielić stanowisko Rady Ministrów. 
Ratyfikacja konwencji wymaga zgody wyrażonej 
w formie ustawy.

Senacka Komisja Spraw Zagranicznych rozpa-
trzyła tę ustawę w dniu wczorajszym. Senatorowie 
jednogłośnie poparli tę ustawę i wnoszą o jej przyjęcie 
bez poprawek.

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

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

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister infrastruk-
tury i rozwoju.

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

Przypomnę, że Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju reprezentuje sekretarz stanu, pan Zbigniew 
Rynasiewicz, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych – 
podsekretarz stanu, pan Artur Nowak-Far.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Artur Nowak-Far: Pani Marszałek, 
nie, dziękuję bardzo.)

Pan minister nie chce zabrać głosu.
Dziękuję serdecznie.
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 
pytania? Nie.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się do głosu.
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o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r.

(senator sprawozdawca R. Mamątow) następuje brak możliwości wykonania jej w państwie 
skazania. Czyli ten skazany przekazany już w Polsce 
dokończy czas swojej kary. Jest to korzystne, dlatego 
że… Opowiem takie zdarzenie, o którym nam mó-
wiono w czasie jednego z posiedzeń Komisji Spraw 
Zagranicznych. Otóż kiedy dokonywano przewożenia 
jednego z więźniów z innego państwa, państwa eu-
ropejskiego, to w momencie wprowadzenia więźnia 
do samochodu przewożącego ten więzień pochylił się 
i ucałował podłogę w samochodzie. To świadczy, że 
jednak więzienia w Polsce prezentują troszkę inny 
standard niż więzienia w Peru czy w innych krajach, 
i ci skazani, którzy często z racji młodego wieku nie 
przewidzieli skutków swoich występków… Głównie 
są to skazani za przemyt narkotyków, a kary za to są 
dość dotkliwe.

Komisja jednogłośnie popiera ustawę i prosi 
Wysoką Izbę o jej przyjęcie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie…
(Senator Robert Mamątow: Chciałbym tylko po-

prawkę… Jednak jest trzydzieści osób, Pani Senator. 
Dziękuję.)

(Senator Alicja Zając: To zapytamy pana ministra.)
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? Nie.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych zostali upoważnieni minister sprawiedli-
wości oraz minister spraw zagranicznych.

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

Jeszcze raz przypomnę, że Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych reprezentuje podsekretarz stanu, pan 
Artur Nowak-Far.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Artur Nowak-Far: Nie, dziękuję.)

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?

Pani senator Alicja Zając.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Umowa nie wywrze skutków gospodarczych i po-
litycznych.

Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji wspomnianej 
umowy na osiemdziesiątym siódmym posiedzeniu 
w dniu 20 lutego 2015 r. W dniu 23 lutego 2015 r. 
marszałek Senatu skierował ustawę do Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji. Posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
w tej sprawie odbyło się 4 marca.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
A teraz proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych, panią senator Alicję Zając, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Alicja Zając:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo 

Ministrowie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Spraw Zagranicznych sprawozdanie o posiedzeniu 
w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przeka-
zywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 
27 maja 2014 r.

Chciałabym sprostować wypowiedź kolegi, po-
nieważ na posiedzeniu naszej komisji na pytanie, 
ilu skazanych Polaków aktualnie przebywa w Peru, 
uzyskaliśmy od ministra sprawiedliwości informację, 
że są to dwadzieścia trzy osoby. Są to głównie osoby 
młode, tylko jedna z nich jest z rocznika 1949, a reszta 
to osoby młode.

Procedura, o której tu mówimy, jest na pewno 
bardzo oczekiwana przez tych skazanych, ponieważ 
do tej pory… W 2010 r. wystąpiono o przekazanie 
jednego ze skazanych. Procedura, odbywająca się 
według ówczesnych przepisów, trwała cztery lata. Tak 
że do tej pory tylko jeden skazany został przekazany. 
Bardzo ciekawe jest to, że omawiana tu umowa po 
podpisaniu, po ratyfikacji będzie miała zastosowanie 
również do osób, które zostały skazane wcześniej. Tak 
że będzie ona obejmowała wszystkich, oczywiście 
w sytuacji wyrażenia przez nich takiej woli.

Umowa przewiduje też takie sytuacje, w których 
może nastąpić odmowa przekazania. Tak może się 
jednak stać wyłącznie w przypadku, gdy osoba ska-
zana nie uiściła zasądzonych grzywien czy odszkodo-
wań. Po przejęciu skazanego w Polsce automatycznie 
kończy się wykonywanie kary w Peru i w momencie, 
gdy państwo wykonania kary uzna karę za odbytą, 
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o współpracy w zwalczaniu przestępczości...

(senator A. Zając) Ratyfikacja umowy podpisanej w Warszawie 7 li-
stopada 2011 r. stworzy zinstytucjonalizowane ramy 
współpracy odpowiednich, właściwych organów pol-
skich z ich serbskimi partnerami i będzie stanowić 
ważny wkład Polski i Serbii w zwalczanie przestęp-
czości zorganizowanej na kontynencie europejskim. 
Wymienia się tutaj przestępczość narkotykową, 
przemytniczą, migracyjną, związaną z nielegalnym 
obrotem gospodarczym, oszustwami finansowymi, 
przestępstwa bankowe i legalizowanie dochodów 
pochodzących z przestępstw.

Dotychczas współpraca dwustronna nie miała for-
malnych uregulowań. We współpracy dwustronnej 
brakowało przede wszystkim regulacji dotyczących 
zwalczania terroryzmu oraz wymiany informacji nie-
jawnych. Koszty związane z realizacją umowy będzie 
ponosiła ta umawiająca się strona, na terytorium któ-
rej koszty te by powstały, chyba że obie strony w kon-
kretnych przypadkach postanowią inaczej. W umowie 
ponadto przewidziano tryb rozwiązywania sporów 
wynikających z interpretacji jej postanowień, proce-
durę wejścia w życie, czas obowiązywania oraz tryb 
wypowiadania przedmiotowej umowy. Wejście w ży-
cie umowy nie spowoduje skutków finansowych dla 
budżetu państwa. Umowa ta zawiera postanowienia, 
które kwalifikują ją do bezpośredniego stosowania. 
Po dokonaniu ratyfikacji umowy i po ogłoszeniu jej 
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej staną 
się one częścią krajowego porządku prawnego.

Wysoka Izbo, Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji wnosi o przyjęcie tej usta-
wy w przedłożonym kształcie i brzmieniu. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych, Dorotę Czudowską, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Dorota Czudowska:

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

Spraw Zagranicznych opinię naszej komisji na te-
mat ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii 
o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizo-
wanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej 
w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r.

Powtórzę za moim przedmówcą, że celem usta-
wy uchwalonej przez Sejm 20 lutego tego roku jest 
wyrażenie przez parlament zgody na dokonanie 

To tylko porządkujące pytanie o uściślenie: czy 
aktualnie przebywa dwudziestu trzech skazanych, 
czy trzydziestu? Informację przekazał nam minister 
Węgrzyn na posiedzeniu komisji, więc wydawało mi 
się, że Ministerstwo Sprawiedliwości, które nadzoruje 
jakby tę całą procedurę jest…

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: 
Kompetentne.)

…w stanie aktualnie podać nam taką wiadomość. 
Bo nasza informacja, którą dysponowaliśmy na po-
siedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych, jak z tego 
wynika, jest nieścisła.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Proszę rozsądzić, Panie Ministrze, jak jest.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Artur Nowak-Far:
Jest dwudziestu trzech.
(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: 

Dwudziestu trzech skazanych.)
(Senator Alicja Zając: Dziękuję.)
(Senator Robert Mamątow: W opinii jest, że trzy-

dziestu.)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się do 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestęp-
czości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestęp-
czości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 839, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 839 A i 839 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, senatora Aleksandra 
Świeykowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Świeykowski:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoka 

Izbo!
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na Półkuli Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, ...

(senator sprawozdawca D. Czudowska) Pan senator Zbigniew Meres złożył swoje wystą-
pienie do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Umowy między Europejską Organizacją Badań 
Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącej warun-
ków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do 
Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych 
na Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie 
w dniu 28 października 2014 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 848, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 848 A i 848 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu senatora Piotra Wacha o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Goście! 

Panie Ministrze!
Komisja zajmowała się projektem tej ustawy 

w dniu wczorajszym, czyli 17 marca. Jeżeli chodzi 
o ustawę, to dotyczy ona, jak wskazuje tytuł, przy-
stąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej 
Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli 
Południowej. Może to brzmi nieco egzotycznie, ale 
jest to charakterystyczne dla tej organizacji, że in-
frastruktura badawcza, w szczególności teleskopy są 
tam zlokalizowane i z tamtego obszaru prowadzi się 
badania obserwacyjne.

Po przystąpieniu Rzeczypospolitej do tej organiza-
cji nasze jednostki naukowe uzyskają pełny dostęp do 
tych instrumentów, które aktualnie są zainstalowane, 
oraz do tych, które są projektowane lub są w trakcie 
konstruowania. Między innymi właśnie o to chodzi, 
ponieważ bardzo duży teleskop o wielkich możliwo-
ściach badawczych jest w trakcie konstruowania i bę-
dzie uruchomiony w przeciągu kilku lat. Sterowanie 
nim pozwoli na – tak wynikało z objaśnień, które 
usłyszeliśmy podczas posiedzenia komisji – bar-
dzo wysokiej klasy badania przestrzeni kosmicznej 
i obiektów odległych.

Przystąpienie Polski do tej organizacji będzie po-
ciągało za sobą skutki finansowe i na tym również 
skupiła się uwaga komisji. Mianowicie wynegocjo-
wany koszt przystąpienia do tej umowy jest zbliżony 
do 30 milionów euro. Wkład polski został podzielo-

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej raty-
fikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpra-
cy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej 
oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej 
w Warszawie 7 listopada 2011 r. Ta ustawa doty- r. Ta ustawa doty- Ta ustawa doty-
czy współpracy operacyjnej właściwych organów 
państwowych z ich serbskimi odpowiednikami 
w celu zwalczania przestępczości przez jej zapo-
bieganie i ujawnianie sprawców określonych prze-
stępstw, którymi są zarówno obywatele polscy, 
jak i obywatele serbscy. Chodzi przede wszyst-
kim o przestępczość branży narkotykowej, mi-
gracyjnej, przemytniczej, o oszustwa finansowe, 
handel ludźmi, handel bronią oraz przestępstwa 
w cyberprzestrzeni. Strona polska jest żywotnie 
zainteresowana tą umową, ponieważ ona pozwoli 
na rozwiązywanie międzynarodowych problemów 
związanych z przestępczością na drodze połu-
dnie – północ. Z Włoch, z Albanii, a przez Serbię 
i przez inne kraje byłej Jugosławii wiedzie szlak 
przestępczości, o której mówimy, przestępczości 
zorganizowanej.

Jak już powiedziałam, Sejm uchwalił tę ustawę 
w lutym 2015 r. Ustawa nie budzi zastrzeżeń o cha- r. Ustawa nie budzi zastrzeżeń o cha- Ustawa nie budzi zastrzeżeń o cha-
rakterze legislacyjnym. W Sejmie została przyjęta 
jednogłośnie.

W imieniu Komisji Spraw Zagranicznych proszę 
Wysoką Izbę o przyjęcie tej ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję, Pani Senator.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych zostali upoważnieni minister spraw 
wewnętrznych oraz minister spraw zagranicznych.

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

Ponownie przedstawicielem rządu jest podsekre-
tarz stanu, pan Artur Nowak-Far.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Artur Nowak-Far: Pani Marszałek, 
Wysoka Izbo, nie, dziękuję.)

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? Nikt.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt nie zapisał się do głosu.
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(senator sprawozdawca P. Wach) słu, aby w przetargach i w innych przedsięwzięciach 
o charakterze komercyjnym mógł uczestniczyć.

Wynik tej dyskusji był taki, że senatorowie jed-
nogłośnie poparli ustawę i wnoszą, by Wysoki Senat 
przyjął ustawę ratyfikacyjną bez poprawek. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych, senatora Jarosława Obremskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jarosław Obremski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja tylko chcę dodać, że Komisja Spraw 

Zagranicznych jednogłośnie rekomenduje Wysokiej 
Izbie głosowanie za umożliwieniem ratyfikacji 
umowy między Europejską Organizacją Badań 
Astronomicznych na Półkuli Południowej a rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie wielka inwestycja, 
rzędu 1 miliarda euro, realizowana w Chile. Polska ma 
szansę uczestniczyć przynajmniej w części przetar-
gów i być może poprzez tę realizację część pieniędzy 
możemy odzyskać. Ale myślę, że istotne jest też to, 
że polskie firmy startujące w takich przetargach mu-
szą od siebie bardzo dużo wymagać. Jeśli wygrają, 
to będzie też zdobywanie doświadczeń związanych 
z wykonawstwem rzeczy na bardzo wysokim pozio-
mie naukowym, związanych z wielką precyzją, więc 
myślę, że te korzyści z przystąpienia będą szersze niż 
tylko naukowe i edukacyjne. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
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? Nie widzę zgłoszeń.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych zostali upoważnieni minister nauki 
i szkolnictwa wyższego oraz minister spraw zagra-
nicznych.

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

Ja tylko przypomnę, że Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych reprezentuje ponownie podsekretarz 
stanu, pan Artur Nowak-Far, a Ministerstwo Nauki 

ny na dziesięć, czyli wykonanie nastąpi w przeciągu 
dziesięciu lat. Tak że rocznie będzie to obciążało bu-
dżet mniej więcej 3 milionami euro i będzie zawarte 
w budżecie w dziale 28, a więc w tym, który jest 
w dyspozycji ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Minister, a właściwie wiceminister nauki i szkol-
nictwa wyższego, obecny dzisiaj na sali, wczoraj 
składał podczas posiedzenia komisji obszerne wyja-
śnienia, które dotyczyły strony finansowej, pożytków 
naukowych i pożytków finansowych, wynikających 
z przystąpienia Polski do tej organizacji. Z tych wyja-
śnień, które w opinii komisji brzmiały bardzo przeko-
nywająco i wiarygodnie, wynika, że właściwie, jeżeli 
chodzi o stronę finansową, to różnorodne pożytki 
finansowe, w tym również udział w inwestycjach or-
ganizacji, zbilansują się w ten sposób, że one będą 
zbliżone do naszego wkładu. A więc oprócz pełnego 
przystąpienia i możliwości korzystania z infrastruk-
tury oraz uczestnictwa naszych zespołów badawczych 
w pracach z użyciem tej infrastruktury, również nasz 
przemysł i nasi stypendyści będą na tym korzystać 
w takim wymiarze, że właściwie od strony finansowej 
będzie to prawie zrównoważone.

Oprócz ministra w posiedzeniu komisji bra-
li udział również przedstawiciele Centrum Badań 
Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

W dyskusji na posiedzeniu komisji bardzo po-
zytywnie odnoszono się do tego projektu. Dyskusja 
dotyczyła rozwoju badań w Polsce, badań astrono-
micznych, a także badań dotyczących obliczeń nume-
rycznych na najwyższym poziomie, to znaczy tych, 
które wymagają najdroższej aparatury, i to aparatury 
zlokalizowanej poza krajem. W dyskusji tej porusza-
no również kwestie pozostających w dyspozycji kraju 
środków informatycznych na najwyższym poziomie, 
czyli superkomputerów i sieci szkieletowej. W trakcie 
posiedzenia korzystaliśmy z obecności ekspertów 
i ministra, ale również z wiedzy i z doświadczeń 
naszego przewodniczącego, pana senatora Wiatra, 
który jest jednocześnie dyrektorem krakowskiego 
Cyfronetu, a więc jednostki posiadającej najwięk-
szy superkomputer w kraju, stanowiący podstawę 
do obliczeń i obsługi naukowej nie tylko jednostek 
krakowskich, ale poprzez sieć także całej społeczno-
ści akademickiej.

Dyskusja była bardzo pozytywna, jak już po-
wiedziałem, nie wyrażano odmiennych zdań czy 
wątpliwości, raczej skłaniano się ku opinii, że po-
przez tego typu przedsięwzięcia, które poprzedzało 
przystąpienie Polski do ESA, Europejskiej Agencji 
Kosmicznej, i powołanie Polskiej Agencji Kosmicznej 
POLSA w Polsce, w coraz pełniejszym stopniu bie-
rzemy udział i mamy szanse brać udział w badaniach, 
stwarzamy również warunki dla naszego przemy-
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Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną 

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania...

(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) Konwencja ma zastąpić dotychczasową umo-
wę między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
i Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w za-
kresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną 
w Warszawie w 1985 r. To już najwyższy czas, aby 
w obecnej rzeczywistości przystąpić do zmiany wza-
jemnych stosunków w omawianej tu sprawie.

Konwencja dotyczy konstytucyjnych praw i wol-
ności, w szczególności obejmuje materię, o której 
mowa w art. 217 konstytucji. Z tych względów zasad-
ny jest tryb związania Polski konwencją za uprzednią 
zgodą na ratyfikację wyrażoną w ustawie.

Konwencja określa zasady i zakres opodatkowania 
podatkami dochodowymi – w przypadku Polski są 
to podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek 
dochodowy od osób prawnych – podmiotów mają-
cych miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym 
z umawiających się państw lub obu tych państwach.

Komisja jednogłośnie popiera przyjęcie proce-
dowanej ustawy i ratyfikację Konwencji między 
Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i za-
pobiegania uchylaniu się od opodatkowania w za-
kresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej 
w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r.

Proszę Wysoką Izbę o poparcie tej ustawy. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych, senatora Witolda Sitarza, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Witold Sitarz:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych roz-

patrywała projekt omawianej tu ustawy we wtorek, 
17 marca, i wnosi jednogłośnie o przyjęcie tej ustawy.

Mogę jeszcze dodać, że konwencja jako pod-
stawową metodę unikania podwójnego opodatko-
wania przewiduje metodę wyłączenia z progresją. 
Jednocześnie ustawa zakłada stosowanie metody zali-
czenia proporcjonalnego w odniesieniu do dochodów, 
zysków przedsiębiorstw, dywidend, odsetek, należno-
ści licencyjnych oraz zysków z przeniesienia własno-
ści majątku. To tak z punktu widzenia finansowego.

A poza tym miło jest mi być sprawozdawcą usta-
wy dotyczącej konwencji podpisanej w Sarajewie, bo 
w swoim życiu przez pół roku w Sarajewie mieszka-
łem. Dziękuję bardzo.

i Szkolnictwa Wyższego – podsekretarz stanu, pan 
Włodzisław Duch.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Artur Nowak-Far: Pani Marszałek, 
Wysoka Izbo, nie.)

Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Włodzisław Duch: Pani 
Marszałek, Wysoka Izbo, chciałbym jedynie podzię-
kować komisjom za ich pracę. Dziękuję bardzo.)

Ja również 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? Nie.

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

się do głosu.
Informuję, że pan senator Zbigniew Meres złożył 

swoje przemówienie do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią 
i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opo-
datkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodat-
kowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 
podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 846, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 846 A i 846 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych senator Alicję Zając o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Alicja Zając:
Pani Marszałek! Państwo Ministrowie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Spraw Zagranicznych, która obradowała wczo-
raj, sprawozdanie w sprawie uchwalonej przez 
Sejm w dniu 5 marca 2015 r. ustawy o ratyfikacji 
Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią 
i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opo-
datkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodat-
kowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 
podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Janusz Cichoń:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Pani 
Senator! Na półkach nic u nas nie zalega, nic nie leży, jeśli 
chodzi o tego typu umowy. Mamy kolejne umowy, które 
poddawane są procedowaniu. W legislacji mamy FATCA. 
To jest umowa ze Stanami Zjednoczonymi, tak naprawdę 
konwencja i ona dotyczy unikania opodatkowania, ale 
generalnie wymiany informacji. Hiszpania i Francja to są 
te jurysdykcje, w przypadku których będziemy aktuali-
zować umowy i dostosowywać je do obecnych wymagań 
i obowiązujących standardów, jeśli chodzi o wymianę 
informacji i unikanie opodatkowania. Także tam, gdzie 
pojawiają się przesłanki do tego, aby podpisywać tego 
typu umowy, zwłaszcza w jurysdykcjach, które nazywa-
my rajami podatkowymi, staramy się na bieżąco, od razu 
przystępować do prac, które zmierzają do podpisania tego 
typu umów. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz 

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

się do głosu.
Do protokołu swoje przemówienie złożył pan se-

nator Zbigniew Meres*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. 
Zawarty jest w druku nr 742, a sprawozdanie komi-
sji – w druku nr 742 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, se-
natora Tadeusza Kopcia, o przedstawienie wspólnego 
sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Tadeusz Kopeć:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 

Szanowna Pani Minister i Panowie Ministrowie jesz-
cze obecni!

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

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? Może chociaż o to, jak tam jest w Sarajewie?

Nie widzę chętnych.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

Ja tylko powiem, że Ministerstwo Finansów 
reprezentuje sekretarz stanu, pan Janusz Cichoń, 
a Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podsekretarz 
stanu Artur Nowak-Far.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Janusz 
Cichoń: Dziękuję bardzo.)

Ja również dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Artur Nowak-Far: Ja również dzię-
kuję.)

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?

Pani senator Alicja Zając. Bardzo proszę.

Senator Alicja Zając:

Dziękuję bardzo.
Ażeby panowie ministrowie nie myśleli, że przy-

szli do nas na darmo i że nie jesteśmy ciekawi, to ja 
zapytam, czy dużo jeszcze mamy takich leżących 
na półkach projektów ratyfikacji, umów z innymi 
krajami, a jeżeli panowie możecie powiedzieć, to z ja-
kimi krajami. Pytam, bo ten projekt czeka trzydzieści 
lat, tak, od 1985 r. do 2015 r. minęło trzydzieści lat. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Jak pani senator sobie życzy, który z panów mi-
nistrów ma udzielić tej informacji?

(Senator Alicja Zając: Myślę, że minister finan-
sów.)

Bardzo proszę. I proszę z miejsca, Panie Ministrze.
Jednak pan minister przyjdzie tutaj.
Zapraszam.
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 Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

(senator sprawozdawca T. Kopeć) instytucji gospodarki budżetowej będą mogły być 
ponoszone do wysokości uzyskanych przychodów, 
przy czym możliwe będzie wykorzystanie środków 
pieniężnych z poprzednich okresów, pozostających do 
dyspozycji instytucji gospodarki budżetowej dzięki 
zmianie planu finansowego za zgodą organu wyko-
nującego funkcję organu założycielskiego, wydaną 
w porozumieniu z ministrem finansów. Przepis ten 
będzie stanowił wyjątek od zasady pokrywania kosz-
tów w ramach uzyskanych przychodów oraz standar-
dowej zmiany planu IGB wykonanej w trakcie roku 
budżetowego, która nie może powodować pogorszenia 
wyniku finansowego.

Po drugie, w art. 27 ust 2 ustawy o finansach 
publicznych zaproponowano wyodrębnienie dwóch 
rodzajów rocznych sprawozdań IGB – pozwólcie 
państwo, że będę używał skrótu nazwy – których 
przygotowanie należy do zadań dyrektora IGB, 
to jest sprawozdania z działalności i sprawozda-
nia finansowego. Jako jednostka sektora finansów 
publicznych posiadająca osobowość prawną IGB 
jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachun-
kowych i sporządzania sprawozdań finansowych 
zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości w ustalonym 
tymi przepisami zakresie. W kwestii sprawozdania 
z działalności projekt odsyła wprost do przepisów 
art. 49 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości celem 
jednoznacznego określenia zakresu informacyjnego 
tego sprawozdania.

Po trzecie, nowelizacja zmierza do uchylenia 
przepisów art. 28 ust. 6 pkt 2 ustawy o finan-
sach publicznych przewidującego zwiększenie 
lub zmniejszenie funduszu instytucji gospodarki 
budżetowej o kwotę zmian wartości majątku bę-
dących skutkiem nieodpłatnego przekazania lub 
otrzymania środków trwałych, wartości niemate-
rialnych i prawnych. Obowiązujący obecnie przepis 
powoduje niekorzystne dla IGB zaniżenie wyniku 
finansowego w związku z odnoszeniem w koszty 
działalności operacyjnej amortyzacji dokonywanej 
od wartości początkowej nieodpłatnie otrzymanych 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych. Uchylenie tego przepisu spowoduje, iż 
znajdą tu zastosowanie zasady ogólne wynikające 
z ustawy o rachunkowości, co oznacza, że koszty 
amortyzacji równoważone będą pozostałymi przy-
chodami operacyjnymi odpisywanymi z rozliczeń 
międzyokresowych przychodów. Zapewni to neu-
tralny wpływ tego zdarzenia na wynik finansowy 
instytucji gospodarki budżetowej.

Dodatkowo, proponuje się dodanie w art. 28 no-
wego ust. 8 przesądzającego o tworzeniu przez insty-
tucje gospodarki budżetowej z zysku netto funduszu 
zapasowego, z którego będą mogły być finansowane 
inwestycje oraz pokrywane straty netto. Przepis ten 

Pragnę w imieniu Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawić 
Wysokiej Izbie sprawozdanie z prac nad inicjatywą 
dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy o finan-
sach publicznych; druk senacki nr 742 S.

Skierowany projekt w pierwszym czytaniu komi-
sje rozpatrzyły na wspólnych posiedzeniach w dniach 
15 stycznia i 25 lutego 2015 r., wprowadzając do niego 
poprawki w przedłożonym jednolitym tekście pro-
jektu ustawy.

W przedłożonym projekcie proponuje się zmia-
nę ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych poprzez doprecyzowanie przepisów 
regulujących zasady działalności instytucji gospo-
darki budżetowej IGB. Projekt ten ma na celu po-
prawę efektywności oraz przejrzystości finansów 
publicznych i wynika między innymi z postulatów 
de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli zawar-
tych w informacji z dnia 12 maja 2014 r. o wyni-
kach kontroli: „Funkcjonowanie instytucji gospo-
darki budżetowej”. Uporządkowanie i uściślenie 
regulacji prawnych dotyczących obszaru działania 
instytucji gospodarki budżetowej pozwoli oczeki-
wać zwiększenia zdolności samofinansowania tych 
podmiotów. Przypomnieć należy, iż instytucja go-
spodarki budżetowej jest przewidzianą w ustawie 
z dnia 20 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
jednostką organizacyjną sektora finansów publicz-
nych posiadającą osobowość prawną, tworzoną 
w celu realizacji zadań publicznych i wykonującą 
odpłatnie wyodrębnione zadania oraz pokrywającą 
koszty swojej działalności i zobowiązania z uzyski-
wanych przychodów. Podstawową zasadę działania 
instytucji gospodarki budżetowej stanowi zatem 
samofinansowanie wsparte możliwością dotowania 
z budżetu państwa realizacji zadań publicznych 
pod warunkiem, że stanowią tak odrębne ustawy. 
Regulacje ustawy o finansach publicznych obej-
mują w szczególności zasady tworzenia i likwida-
cji instytucji gospodarki budżetowej, jak również 
określenie podstaw działania instytucji gospodarki 
budżetowej, trybu powoływania i zadań dyrektora 
instytucji gospodarki budżetowej oraz szczegól-
nych zasad gospodarowania mieniem.

Propozycja obu komisji polega na wprowadzeniu 
przepisów uszczegóławiających specyfikę funkcjo-
nowania instytucji gospodarki budżetowej. Zmiany 
dotyczą przepisów w art. 24, 27 i 28 rozdziału 3 usta-
wy o finansach publicznych.

Zmiany polegają, po pierwsze, na ustawowym do-
precyzowaniu w art. 24 ust. 3 przedmiotowej ustawy 
pojęcia środków z okresu poprzedniego przez określe-
nie, że chodzi o środki pieniężne pozostające w dys-
pozycji instytucji gospodarki budżetowej. Koszty 
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Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych 

(senator sprawozdawca T. Kopeć) Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania senatora Tadeusza Kopcia.

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

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-
wie przedstawionego projektu ustawy?

Powiem, że Ministerstwo Finansów reprezentuje 
podsekretarz stanu, pani Hanna Majszczyk.

Zapraszam.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W imieniu ministra finansów chciałabym poin-

formować Wysoką Izbę, że przedstawione w projek-
cie senackim zmiany dotyczące ustawy o finansach 
publicznych w zakresie funkcjonowania instytucji 
gospodarki budżetowej – przedstawiał to już tutaj pan 
senator sprawozdawca – jak najbardziej przyczynią 
się do lepszego funkcjonowania tych instytucji, ujed-
nolicą postępowanie jednostek i zapewnią im komfort 
w zakresie wykonywania przepisów ustawy o finan-
sach publicznych. Zmiany te jednocześnie pozwolą 
racjonalnie gospodarować mieniem publicznym po-
wierzonym tym instytucjom, o czym wspominał już 
tutaj pan senator.

Instytucje gospodarki budżetowej to nowy typ 
jednostek sektora finansów publicznych, wpro-
wadzony nową ustawą o finansach publicznych. 
Wcześniej nie mieliśmy doświadczenia z zakresu 
funkcjonowania takich jednostek. Przepisy były 
nowe i – podobnie jak w wielu innych przypadkach 
dotyczących obowiązywania nowych zapisów – do-
piero po jakimś okresie funkcjonowania tych jedno-
stek zdobyliśmy pewne doświadczenia i mogliśmy 
stwierdzić pewne mankamenty czy też rozwiać 
wątpliwości związane z tym, czy przepisy mogą 
być jednoznacznie interpretowane i czy zapewniają 
właściwą kontrolę nad funkcjonowaniem jednostek 
sektora finansów publicznych. Takie spostrzeżenia 
zostały zawarte w protokole NIK, a Wysoka Izba, 
kierując się zapisami protokołu, poprawiła ustawę. 
Zdaniem ministra finansów propozycje przedstawio-
ne w senackim projekcie ustawy zmieniającej ustawę 
o finansach publicznych racjonalnie poprawiają i po-
rządkują przepisy dotyczące instytucji gospodarki 
budżetowej. Dziękuję bardzo.

czyni zadość postulatom Najwyższej Izby Kontroli 
w zakresie określenia źródła pokrywania strat. 
Konsekwencją wspomnianej zmiany przepisów jest 
uchylenie w art. 28 dotychczasowego ust. 7.

Przedstawione propozycje zmian przepisów sprzy-
jają spójnemu interpretowaniu i stosowaniu przepi-
sów ustawy przez poszczególne instytucje gospo-
darki budżetowej. Wejście w życie projektowanych 
przepisów ma nastąpić po upływie czternastu dni od 
dnia ogłoszenia. Planuje się, iż nowe przepisy znajdą 
zastosowanie do sprawozdań finansowych i sprawoz-
dań z działalności za rok obrotowy rozpoczynający 
się w roku 2015.

Jeżeli chodzi o skutki finansowe nowelizacji 
ustawy, to z założenia nie będzie ona powodowa-
ła wzrostu wydatków z budżetu państwa. Jest ona 
ukierunkowana na racjonalizację i zwiększenie efek-
tywności gospodarowania powierzonym majątkiem 
przez instytucje gospodarki budżetowej. Z uwagi na 
fakt, iż większość instytucji gospodarki budżetowej 
koncentruje się na działalności w obszarze prowa-
dzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób 
skazanych na karę pozbawienia wolności, proponowa-
na zmiana przepisów powinna wywołać pozytywne 
skutki społeczne dzięki zwiększeniu efektywności 
w zakresie realizacji tych zadań.

Projekt przedłożono do zaopiniowania szefo-
wi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, szefowi 
Kancelarii Prezydenta, Najwyższej Izbie Kontroli, 
ministrowi sprawiedliwości, ministrowi spraw we-
wnętrznych, ministrowi zdrowia, ministrowi finan-
sów, Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Krajowej 
Radzie Radców Prawnych.

Do projektu ustosunkowały się Najwyższa 
Izba Kontroli, minister sprawiedliwości, minister 
spraw wewnętrznych i minister zdrowia, w więk-
szości kierunkowo popierając inicjowane zmiany. 
Minister finansów przedstawił stanowisko, pod-
legające procedurze uzgodnień z pełniącymi rolę 
organów założycielskich instytucjami gospodarki 
budżetowej ministrami, szefem Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów i szefem Kancelarii Prezydenta, 
zawierające propozycje modyfikacji pierwotnego 
brzmienia przepisów. Uwagi te uwzględniono nie-
mal w całym zakresie i przyjęto je za podstawę 
ostatecznej wersji projektu.

Wysoka Izbo, w imieniu Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych proszę 
Wysoką Izbę o poparcie tej inicjatywy i przyjęcie 
stanowiącego efekt wspólnych prac komisji jedno-
litego tekstu ustawy o zmianie ustawy o finansach 
publicznych wraz z projektem uchwały w sprawie 
wniesienia tego projektu ustawy do Sejmu. Dziękuję 
bardzo.
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nie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie innych 
ustaw, żeby wspomniane kwestie uregulować.

Co zawiera omawiana ustawa? Po pierwsze, 
chcemy prewencyjnie, tak powiem, unikać sytuacji, 
które są dzisiaj. I banki, i SKOK będą zobowiązane 
do tego, żeby zakładających rachunki informować 
o tym, że mogą wydać dyspozycję na wypadek śmier-
ci; oczywiście to ma być informacja o pozytywnych 
i ewentualnie innych skutkach wydania takiej dyspo-
zycji, ponieważ ogranicza ona prawa spadkobierców. 
Posiadacze rachunków będą więc wiedzieli, co dys-
ponują, jeśli skorzystają z tego prawa.

W ustawie ustalono, że umowa rachunku banko-
wego ulegać będzie rozwiązaniu z chwilą śmierci 
posiadacza rachunku lub z upływem dziesięciu lat 
od dnia wydania ostatniej dyspozycji. Chodzi o to, 
że dzisiaj mamy w bankach bardzo dużą grupę tak 
zwanych rachunków nieczynnych, co do których od 
lat nikt nie wydaje dyspozycji. Chcemy, żeby te ra-
chunki ulegały rozwiązaniu po upływie dziesięciu 
lat, ale wcześniej, po pięciu latach, bank i SKOK 
będą zobowiązane informować posiadacza rachun-
ku o fakcie, że będzie możliwe przekazanie środ-
ków na specjalne konto w Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym. Bank i SKOK będą zobowiązane 
do wystąpienia o dane z PESEL, żeby stwierdzić, 
czy taka osoba żyje, czy też nie żyje. A jeśli nie 
będzie żyć, to oczywiście te pieniądze również 
trafią do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na 
specjalne konto.

Dopóki pieniądze nie zostaną przekazane prawo-
witym spadkobiercom lub do Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, umowa będzie przedłużana. To tak 
żeby zmienić dzisiejszy stan rzeczy, gdy po przekaza-
niu funduszy na konto techniczne, powiedzmy, takie 
konto do wyjaśnienia, pieniądze nie były oprocento-
wane, a umowa była jednostronnie zrywana, tak więc 
te fundusze traciły na wartości.

Znosimy też możliwość automatycznego przedłu-
żania umów. Będzie to oczywiście możliwe, ale tylko 
wtedy, gdy posiadacz rachunku wyda w tej sprawie 
konkretną dyspozycję, a żeby mógł to uczynić, bank 
będzie go o tym informował w przypadku rachunków 
już otwartych.

Posiadacz rachunku oraz osoby mające tytuł 
prawny do dziedziczenia będą mieć prawo – i to jest 
drugie ważne rozstrzygnięcie – do informacji o in-
nych rachunkach, które posiadacz danego rachunku 
posiadał czy posiada, to w wypadku tych dziesię-
cioletnich nieczynnych rachunków, we wszystkich 
bankach i we wszystkich SKOK. Dostęp do takich 
rachunków będzie bardzo prosty: będzie się zgłaszało 
do wybranego, najbliższego banku czy SKOK, a tam 
będzie udzielana zbiorcza informacja na temat tego, 
czy, a jeśli tak, to gdzie, zmarły posiadacz rachunku 
zostawił pieniądze. I ta informacja będzie bezpłatna.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
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? Nie widzę chętnych.

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

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czyta-

nia projektu ustawy. Trzecie czytanie objęłoby jedy-
nie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone razem 
z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredyto-
wych oraz ustawy o ewidencji ludności.

Przypominam, że projekt ustawy został wniesio-
ny przez grupę senatorów. Jest on zawarty w druku 
nr 785, a sprawozdanie komisji – w druku nr 785 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
senatora Mieczysława Augustyna, o przedstawie-
nie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie 
ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Szanowna Pani Marszałek! Państwo Senatorowie!
To ważne przedłożenie dotyczy prawdopodob-

nie milionów polskich rodzin, bo wiele milionów 
zmarłych posiadaczy rachunków pozostawiło swoje 
oszczędności w bankach i SKOK. Do tej pory nie 
było dostępu do tych pieniędzy, dlatego że tajemnica 
bankowa uniemożliwiała bankom… Powiem inaczej: 
stwarzała bankom możliwość nieudzielania informa-
cji o pieniądzach pozostawionych przez zmarłych 
członków rodzin. Nikt dokładnie nie wie, ile jest ta-
kich rachunków. Nie wiemy też, jakie kwoty pozo-
stały w dyspozycji banków. Wiemy jednak, że kwoty 
te były nieoprocentowane, lokowane na rachunkach 
technicznych, w formule „do wyjaśnienia” lub jakiejś 
innej. Pozostaje otwarte pytanie, od którego momentu 
i na jakiej podstawie tak postępowano. Banki robiły to 
wtedy, kiedy przekroczona była minimalna kwota za-
warta w umowach o prowadzenie rachunku. Dlatego 
na wniosek obywateli, którzy zgłaszali skargi w tej 
sprawie, podjęliśmy się pracy nad ustawą o zmia-
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) ustawy. A więc sześć miesięcy po wejściu w życie 
ustawy będzie obowiązek poinformowania posiadaczy 
rachunku o możliwości wydania dyspozycji wkładem, 
gdy bank czy SKOK powezmą informację o śmierci 
posiadacza rachunku założonego przed wejściem w ży-
cie ustawy. Oczywiście będą one zobowiązane przeka-
zać te środki do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 
Jeśli chodzi o rachunki, nazwijmy to, nieczynne przez 
co najmniej dziesięć lat, to bank będzie zobowiązany 
do przekazania pieniędzy do Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego w ciągu dwunastu miesięcy. Tak jak 
było poprzednio, gdy minie pięć lat – nie chodzi o te 
dziesięć – bank będzie zobowiązany do zapytania 
w systemie PESEL, czy ta osoba żyje. Jeśli nie, to patrz: 
punkt pierwszy, czyli pieniądze są przekazywane do 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W wyniku dyskusji pojawiły się jeszcze dwie pro-
pozycje zmian. Pierwsza zmiana polega na tym, żeby 
terminu przedawnienia nie określać, jak początkowo 
planowaliśmy, na dziesięć lat, tylko żeby ci, którzy 
są upoważnieni i mają prawo do dziedziczenia, mo-
gli w każdym momencie, bezterminowo upomnieć 
się o środki po swoich zmarłych krewnych. I druga 
zmiana. Ponieważ ustawa jednak mimo wszystko 
jest dosyć skomplikowana, wymaga odpowiednie-
go oprzyrządowania informatycznego, chcielibyśmy 
zmienić datę wejścia w życie tej ustawy, wydłużamy 
ten termin do dwunastu miesięcy. Te przedstawio-
ne poprawki składam wspólnie z panem senatorem 
Kazimierzem Kleiną, przewodniczącym Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych.

Chciałbym skorzystać też z okazji i podziękować 
Senatowi za przygotowanie wcześniej dwóch eksper-
tyz, które utorowały drogę do skonstruowania tego 
przedłożenia, a nade wszystko pani mister oraz jej 
współpracownikom za wielomiesięczną pracę, pod-
czas której dochodziliśmy do tego przedłożenia. Nie 
było to łatwe, bo, jak się państwo domyślacie, ustawa 
nie budziła entuzjazmu w instytucjach finansowych, 
które zgłaszały różne propozycje. Do jednej pozwolę 
sobie się odnieść, bo ona wpłynęła pomiędzy pierw-
szym a drugim czytaniem. Mianowicie Związek 
Banków Polskich proponował, żeby pieniądze, które 
pozostaną po zmarłych, przekazywać bezpośrednio 
do gmin, biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania. 
Ale proszę państwa, co by się stało, gdyby po pię-
ciu, po dziesięciu, po dwudziestu latach ktoś chciał 
się upomnieć o te pieniądze, które gmina dawno by 
wydała? Tutaj trzeba jakby ważyć skutki. 

Stworzenie tego specjalnego konta w Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym jest niesłychanie ważne, 
jest konieczne ze względu na to, żeby nie tylko prze-
rwać gospodarowanie tymi funduszami w bankach, 
gdzie – powtarzam – dzisiaj są one nieoprocentowane, 
ale również, żeby zwiększyć gwarancje dostępu osób 
uprawnionych do dziedziczenia, bo otrzymują one 

Tak jak mówiłem, banki i SKOK przekazywać 
będą środki zmarłych klientów lub z rachunków nie-
czynnych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 
Jest to zmiana wypracowana ostatnio z Ministerstwem 
Finansów. Ja jeszcze formalnie zgłoszę tę poprawkę 
pod koniec mojej wypowiedzi. Chcę tylko poinfor-
mować państwa, że w przedłożeniu, które dzisiaj 
omawiamy, miało być tak, że te pieniądze miały być 
gromadzone w specjalnym funduszu, państwowym 
funduszu celowym, ale okazało się, że przepisy usta-
wy o finansach publicznych nie pozwalają na groma-
dzenie tych środków, jako że są to środki prywatne, 
dlatego zrezygnowaliśmy z tego rozwiązania. Skoro 
ma być tak, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma 
gromadzić te pieniądze, to tam przenieśliśmy tę cen-
tralną informację, która początkowo miała być ulo-
kowana w Krajowej Izbie Rozliczeniowej. Centralna 
informacja będzie miała charakter teleinformatyczny.

W związku z dyskusją, która toczyła się po pierw-
szym czytaniu, proponujemy wprowadzenie informo-
wania gminy właściwej ze względu na ostatnie miejsce 
zamieszkania o posiadaczu, który pozostawił środki, 
jakie będą przekazywane do Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego. Chodzi o to, żeby wzmocnić pozycję 
gminy jako spadkobiercy, tak żeby ona mogła z tego 
skorzystać. Bardzo często nie robiła tego z braku in-
formacji. Oczywiście wiedziała, że posiadacz rachun-
ku nie żyje, ale trudno sobie wyobrażać, że gmina za 
każdym razem występowałaby do wszystkich banków 
na przykład na terenie Warszawy o to, by sprawdzić, 
czy zmarły posiadacz rachunku, nawet potencjalny 
posiadacz, zostawił jakieś pieniądze. Teraz informacja 
ta będzie przekazywana samorządom na mocy ustawy 
i sądzimy, że samorządy częściej będą korzystały ze 
swojego prawa do dziedziczenia.

Pieniądze zgromadzone w Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym będą waloryzowane. Żeby to było 
możliwe, Bankowy Fundusz Gwarancyjny uzyska 
możliwość lokowania tych środków w papierach 
wartościowych. Chodzi o to, by zdobyć środki na 
prowadzenie tego rachunku, na obsługę klientów 
zgłaszających się po pieniądze pozostałe po zmarłych 
posiadaczach rachunku. Właśnie te zarobione środki 
powinny na to wystarczyć i na to będą przeznacza-
ne. Pieniądze będą, jak mówiłem, gromadzone na 
rachunku wydzielonym.

Żeby możliwe było udostępnienie informacji 
z systemu PESEL, wprowadzamy zmianę w ustawie 
o ewidencji ludności, dopisując możliwość sięgania 
po tę informację PESEL przez banki.

W przepisach przejściowych odnosimy się do tych 
rachunków, które już są w bankach, właściwie nakła-
damy na banki oraz SKOK prowadzące te rachunki 
te same obowiązki, które wprowadzamy na mocy tej 
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) Zespole do spraw Osób Starszych. Wskaźnik uban-
kowienia naszych seniorów należy do najniższych 
w Europie. Musimy dołożyć starań, żeby seniorzy, 
którzy wkrótce osierocą swoje rachunki i swoich 
bliskich, nie pozostawili pieniędzy w systemie ban-
kowym czy w systemie SKOK i żeby te pieniądze 
trafiły do osób posiadających prawo do dziedziczenia.

Bardzo zachęcam państwa senatorów do popar-
cia przedłożenia, a na ręce pani marszałek składam 
poprawki, które omówiłem, przedstawiając projekt 
ustawy.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo.
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 senatora Mieczysława 
Augustyna.

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

Ja zadam pytanie panu senatorowi. Chciałabym 
się dowiedzieć, jaka jest skala ewentualnych oszczęd-
ności i ile jest osób, które pozostawiły po sobie tak 
zwane nieczynne rachunki. Czy da się to w tej chwili 
powiedzieć?

Senator Mieczysław Augustyn:
Niestety nie. Komisja Nadzoru Finansowego, za-

alarmowana swego czasu przez jednego z posłów, 
pana posła Orzechowskiego, próbowała po interpela-
cji ustalić tę kwestię. Niestety komisja nie ma upraw-
nienia, by o to pytać. Dlatego też, mówiąc o tym 
wszystkim, troszkę spekulujemy. Chciałbym jednak 
pani marszałek powiedzieć, że z dużym prawdopodo-
bieństwem chodzi tu raczej o miliardy niż o miliony.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej chętnych do zadawania pytań.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos w spra-

wie przedstawionego projektu ustawy?
Powiem, że Ministerstwo Finansów reprezentuje 

sekretarz stanu, pani Izabela Leszczyna.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Izabela Leszczyna:
Pani Marszałek! Panie Marszałku! Wysoki 

Senacie!

gwarancje państwowe. Muszę powiedzieć, że pro-
pozycja pani minister, żeby to był Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny, mimo że uniemożliwia to przekazy-
wanie, przynajmniej w tym momencie, pieniędzy na 
jakiś szlachetny cel, tej resztówki, która by pozosta-
ła po niepodjęciu, wydaje się bardzo rozsądna. Po 
pierwsze, na pewno zwiększa to gwarancję państwa 
dla dziedziczących te środki, i to jest bardzo cenne, 
a po drugie, daje gwarancję, że nie przekazalibyśmy 
na szlachetny cel za dużo pieniędzy, obciążając tym 
budżet państwa. Jednakże dajmy sobie czas na to, 
żeby zobaczyć, jak to się ułoży. Dlatego kolejna zmia-
na, którą proponujemy, jest taka, żeby Sejm i Senat 
po trzech latach oceniły, jak ta ustawa funkcjonuje 
na podstawie sprawozdania przygotowanego przez 
ministra finansów. Wówczas będziemy wiedzieć, czy 
rzeczywiście tak, jak w Finlandii, pozostał jakiś spory 
procent niepodjętych środków, czy też okaże się, że 
wszystko trafia do posiadaczy rachunków. 

Bardzo dziękuję Ministerstwu Finansów za pomoc 
i za podpowiedź, żeby, mimo że bardzo nas kusiło, by 
wzorem krajów anglosaskich od razu przekazywać 
pewną część pieniędzy na szlachetny cel, odłożyć to 
do dyskusji – przeprowadzimy ją po ocenie tego, jak 
system się zachowa – dając budżetowi państwa pełną 
gwarancję, że tych środków wystarczy. Podkreślam: jeśli 
to przejdzie przez Sejm, to w tym systemie prawnym 
pieniądze, które są w bankach, będą w specjalnym fun-
duszu i nie będą przeznaczane na żadne inne cele, które 
są określone jako właściwe dla Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego. Wydaje mi się, że ta propozycja jest 
bardzo wyważona i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
bardzo wielu, prawdopodobnie kilkuset tysięcy rodzin, 
które powinny otrzymać pieniądze po swoich zmarłych.

Chcę powiedzieć, że obradujemy w bardzo szcze-
gólnym momencie, kiedy wiarygodność banków jako 
instytucji zaufania publicznego jest z wielu powodów 
podważana, także w trwającej kampanii wyborczej. 
Było tak nawet wczoraj. Chcę podkreślić, że proce-
dowane przedłożenie nie jest przeciwko bankom i nie 
jest przeciwko SKOK. Ono zdecydowanie podnosi 
wiarygodność instytucji finansowych. Musimy być 
przecież pewni, że jeśli jutro lub pojutrze coś by nam 
się stało, to nasi bliscy, mimo że nie wydaliśmy dys-
pozycji na wypadek śmierci, odzyskają pieniądze, 
które zdeponowaliśmy w bankach. Wydaje się, że taka 
pewność jest nam wszystkim potrzebna. Gwarancja 
takiej pewności będzie dobrze służyć także bankom 
jako instytucjom finansowym. Ja sobie nawet żarto-
wałem, że uregulowanie tej sprawy jest więcej warte 
aniżeli prawdopodobne miliardy złotych po zmarłych, 
którymi obracają instytucje finansowe. Warto oddać 
te pieniądze prawowitym właścicielom, żeby podnieść 
poziom gwarancji. Ta ustawa była w Parlamentarnym 
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(sekretarz stanu I. Leszczyna) Jeszcze jedno, ostatnie zdanie, żeby i pan sena-
tor, i państwo senatorowie byli spokojni. Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny nie wykorzysta tych środków 
w żaden inny sposób niż ten opisany w ustawie, to 
znaczy może je przekazać spadkobiercom bądź 
gminie, ponieważ jest to tak zwany fundusz obcy 
w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Zatem BFG 
w żaden sposób nie będzie mógł korzystać z tych 
środków, ale będzie je mógł inwestować w bezpieczne 
papiery, na przykład w obligacje Skarbu Państwa, po 
to, żeby nie traciły na wartości.

Jeszcze raz bardzo dziękuję Wysokiej Izbie, dzię-
kuję senatorom wnioskodawcom za tę inicjatywę, 
za pracę i za taką bardzo piękną skłonność do kom-
promisu. Serdecznie dziękuję. Minister finansów 
oczywiście pozytywnie opiniuje przedłożony projekt 
ustawy. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Pani Minister.
Może pani jeszcze chwilę zostanie, bo być może 

będą pytania.
Jednak nie widzę chętnych.
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Informuję, że pan senator Mieczysław Augustyn 

złożył wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu ustawy. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Pan senator…

(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze wniosek 
o skierowanie do komisji…)

(Głos z sali: Nie, powinno się jeszcze... Wniosek 
o skierowanie…)

A, tak, oczywiście. Wycofuję to, co powiedziałem 
przed chwilą odnośnie do trzeciego czytania.

(Senator Mieczysław Augustyn: Mam wniosek 
formalny.)

Pan senator Augustyn ma wniosek, tak?

Senator Mieczysław Augustyn:
Tak. Prosiłbym, aby trzecie czytanie odbyło się 

jeszcze na tym posiedzeniu.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Rozumiem.
(Senator Robert Mamątow: Nie protestować!)
W związku z tym, że pan senator Mieczysław 

Augustyn zgłosił wniosek o wyznaczenie komisjom 

Minister finansów z satysfakcją przyjął informa-
cję o senackiej inicjatywie ustawy, która przewidu-
je nowe rozwiązania o dużym znaczeniu dla osób 
uprawnionych do środków zgromadzonych na rachun-
kach bankowych osób zmarłych.

Pan senator Augustyn, senator przedstawiciel 
wnioskodawców przedstawił projekt, przedstawił 
także przebieg prac, które rzeczywiście trwały bardzo 
długo, i ja za te prace chciałabym państwu senatorom 
podziękować. My staraliśmy się tylko w miarę swoich 
możliwości i kompetencji pomóc w tych momentach, 
które wymagały stania na straży nie tylko finansów 
publicznych, ale też świętej zasady, zgodnie z którą 
środki prywatne muszą do końca pozostać prywatne. 
Tymczasem tym ustawowym spadkobiercą, ostatnim 
spadkobiercą – tak jak pan senator powiedział – zgod-
nie z art. 935 kodeksu cywilnego, jest gmina. I gmina, 
kiedy poweźmie taką informację, rzeczywiście będzie 
musiała przeprowadzić postępowanie spadkowe. Tutaj 
wszyscy możemy być pewni tego, że ci, którzy mają 
prawo do tych środków, będą mogli się o tym do-
wiedzieć i będą mogli wziąć udział w postępowaniu 
spadkowym, czyli tego, że prywatne środki zostaną 
w prywatnych rękach.

A co do tego szlachetnego celu, na którym tak bar-
dzo zależało panu senatorowi Augustynowi – wiem 
o tym i rozumiem to doskonale – to, Panie Senatorze, 
ja myślę, że ten szlachetny cel na końcu jest, bo prze-
cież gmina, a więc lokalna wspólnota osoby, która 
pozostawia pieniądze, przeznaczy te środki na cele 
publiczne, przeznaczy te środki dla swojej wspólnoty 
i z pewnością będą one służyły wspólnemu dobru, 
a o to przecież panu senatorowi chodziło.

Jeśli chodzi o sprawozdanie ministra finansów 
dotyczące skutków tej regulacji po trzech latach, to 
oczywiście z największą starannością przystąpimy do 
tej pracy, przedstawimy Wysokiemu Senatowi takie 
sprawozdanie i być może będzie to dobry moment, 
żeby wprowadzić ewentualne zmiany.

Rzeczywiście projekt jest nowatorski. Może 
jego jedyną w pewnym sensie wadą z punktu wi-
dzenia legislacyjnego czy całego systemu finan-
sowego jest to, że te rachunki uśpione to nie tylko 
rachunki w bankach i SKOK. Senat to reguluje i to 
bardzo dobrze. Pamiętajmy jednak, że są jeszcze 
otwarte fundusze emerytalne, fundusze inwesty-
cyjne, rachunki maklerskie, polisy ubezpiecze-
niowe. Minister finansów wspólnie z ministrem 
spraw wewnętrznych i Prokuraturą Generalną 
podjęli działania legislacyjne prowadzące do tego, 
żeby rzeczywiście mogła powstać centralna baza 
rachunków i żebyśmy kiedyś te wszystkie środki 
mogli przeznaczyć dla tych, którzy mają do nich 
prawo.
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Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw 

(wicemarszałek J. Wyrowiński) W ustawie zawarto zapisy określające sposób przy-
gotowania kandydata na stanowisko naczelnego do-
wódcy Sił Zbrojnych jako organu wykonawczego pre-
zydenta RP w zakresie kierowania obroną państwa 
w czasie wojny.

Ustawa określa także dodatkowe kompetencje sze-
fa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jako organu, 
który ma pełnić funkcję doradczą czy też funkcję 
wsparcia dla prezydenta Rzeczypospolitej w systemie 
kierowania obroną państwa.

Doprecyzowanie pojęcia czasu wojny we wspo-
mnianej ustawie umożliwi dokładne wyznaczenie 
przedziału czasowego, w ramach którego zostaną 
wprowadzone w życie ważne dla bezpieczeństwa 
państwa przepisy czasu wojny, zawarte w obecnym 
stanie prawnym w około czterdziestu ustawach i sie-
demdziesięciu rozporządzeniach.

Wysoka Izbo, w czasie prac w komisji podjęto 
dyskusję na temat różnic wynikających z pojęć: czas 
wojny, stan wojny i stan wojenny. Wymienione poję-
cia i związane z ich wprowadzeniem konsekwencje 
wymagają oddzielnych regulacji i sposobów ogłosze-
nia. I tak, pojęcie „czas wojny” nie jest równoznaczne 
z pojęciem „stan wojny”, które to pojęcie jest zdefi-
niowane czy określone w art. 116 Konstytucji RP, 
ani z terminem „stan wojenny”, zawartym w art. 229 
konstytucji.

Jednocześnie w obliczu zmian w charakterze 
występujących dzisiaj konfliktów czy też asyme-
trycznych – albo inaczej: hybrydowych – działań 
wojennych, prowadzonych chociażby u naszych 
wschodnich sąsiadów, konieczne staje się dopaso-
wanie naszego prawa do potencjalnych zagrożeń dla 
Polski. Szczególne znaczenie ma tutaj przygotowanie 
i prowadzenie działań obronnych jako odpowiedzi 
na potencjalne wrogie działania, mające znamiona 
działań agresywnych czy też terrorystycznych, a nie-
będące formalnie wojną.

Zgodnie z procedowaną ustawą czas wojny 
będzie mógł zostać ogłoszony przez prezydenta 
Rzeczypospolitej w formie postanowienia, co auto-
matycznie uruchomi mechanizmy prawne i przepisy 
zawarte w około czterdziestu ustawach odnoszących 
się do kwestii bezpieczeństwa państwa i pozwoli na 
przygotowanie państwa na działania obronne. Stan 
wojny będzie mógł zostać wprowadzony, tak jak do-
tąd, przez Sejm – na podstawie uchwały – i będzie 
oznaczać formalne wypowiedzenie wojny, w sensie 
na przykład dyplomatycznym.

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego podczas po-
siedzenia komisji zgłosił obawy o możliwość wypo-
wiedzenia wojny i wprowadzenia stanu wojny przez 
Sejm pomimo niepodjęcia decyzji o wprowadzeniu 
czasu wojny przez prezydenta Rzeczypospolitej, co 
mogłoby mieć negatywne skutki i spowodować na 
przykład nieuruchomienie istotnych z punktu wi-

terminu przygotowania dodatkowego sprawozdania 
w celu przeprowadzenie trzeciego czytania projektu 
ustawy jeszcze na bieżącym posiedzeniu, zapytuję, 
czy jest sprzeciw wobec tego wniosku. Nie.

Zatem uważam, że Izba przyjęła wspomniany 
wniosek.

Bardzo proszę zainteresowane komisje, czyli 
Komisję Ustawodawczą, Komisję Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, o to, aby odniosły się do 
wniosków legislacyjnych i przedstawiły sprawozda-
nie, tak abyśmy mogli pod koniec tego posiedzenia 
głosować również nad wspomnianym projektem 
ustawy.

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piąte-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 843, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 843 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Obrony Narodowej, 
pana senatora Jarosława Laseckiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jarosław Lasecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Obrony Narodowej sprawozdanie z posiedzenia ko-
misji, które odbyło się 10 marca 2015 r. i dotyczyło 
ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych 
innych ustaw; druki senackie nr 843 i 843 A.

Wysoka Izbo, projekt omawianej tu ustawy jest 
projektem prezydenckim i jego zasadniczym celem 
jest uszczegółowienie uprawnień organów odpowie-
dzialnych za prowadzenie obrony państwa w czasie 
wojny, w tym uprawnień prezydenta RP i naczelnego 
dowódcy Sił Zbrojnych, oraz doprecyzowanie ter-
minu i określenie ram obowiązywania czasu wojny. 
O wprowadzeniu czasu wojny w razie konieczności 
obrony państwa oraz o zakończeniu wspomnianego 
czasu ma postanawiać prezydent na wniosek Rady 
Ministrów.

Ustawa doprecyzowuje także kompetencje naczel-
nego dowódcy Sił Zbrojnych. Będzie on podlegać bez-
pośrednio prezydentowi. Do kompetencji naczelnego 
dowódcy Sił Zbrojnych mają należeć tylko kwestie 
związane z obroną państwa.

Przepisy omawianej tu ustawy mają na celu rów-
nież przygotowanie w czasie pokoju kandydata do 
pełnienia funkcji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych. 
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Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

(senator sprawozdawca J. Lasecki) Czy państwo senatorowie chcieliby zadać panu 
ministrowi pytania w związku z rozpatrywaną usta-
wą? Nie widzę chętnych.

Jest jeszcze kwestia tego rodzaju, że do prezento-
wania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych 
został upoważniony minister obrony narodowej.

Czy pan minister Maciej Jankowski chciałby za-
brać głos w sprawie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Maciej Jankowski: Nie, dziękuję bardzo.)

Dziękuję bardzo.
Czy państwo senatorowie chcieliby zadać panu 

ministrowi pytania w sprawie tej ustawy? Nie widzę 
chętnych.

Zatem otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do niej.
Dla porządku informuję, że senator Ryszard 

Knosala złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Informuję też, że pan senator Wojciech Skurkiewicz 
zgłosił wniosek o charakterze legislacyjnym na pi-
śmie.

Czy przedstawiciel rządu chciałby się ustosunko-
wać do tego wniosku? No, on w zasadzie nie został 
przedstawiony, tak że myślę, że dopiero na posiedze-
niu komisji będzie okazja, żeby się do niego odnieść.

W związku z tym, że właśnie taki jest stan rzeczy, 
proszę Komisję Obrony Narodowej o ustosunkowa-
nie się do przedstawionego wniosku i przygotowanie 
sprawozdania.

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

Dziękuję panom ministrom za obecność.
A Izba przystępuje do rozpatrzenia punktu 

szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 844, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 844 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Jana 
Michalskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Michalski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wnosi kilka 
istotnych zmian do systemu wypłat emerytur.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

dzenia bezpieczeństwa państwa przepisów. Trudno 
sobie jednak wyobrazić taką sytuację, kiedy w ob-
liczu wojny i podjętej przez polski Sejm uchwały 
o jej wypowiedzeniu prezydent nie chciałby działać 
zgodnie z polską racją stanu. W tej kwestii należy 
również zwrócić uwagę na konstytucyjne umoco-
wanie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zawarte 
w art. 116 konstytucji, umożliwiające uzyskanie decy-
zji prezydenta o wprowadzeniu stanu wojny. Ponadto 
bardzo ważna jest zawarta w tej ustawie regulacja 
mówiąca o konieczności współpracy prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z Radą Ministrów i pre-
zesem Rady Ministrów w dziedzinie bezpieczeństwa 
i obrony państwa.

Wysoka Izbo, omawiana ustawa jest ustawą waż-
ną, reguluje te wszystkie kwestie, które do tej pory 
wydawały się dobrze uregulowane. Niemniej jed-
nak w obliczu zmian następujących dzisiaj w sferze 
bezpieczeństwa i w sferze prowadzenia konfliktów 
zbrojnych, mających się nijak do klasycznej wojny, 
wprowadzenie tej ustawy wydaje się jak najbardziej 
zasadne.

W trakcie prac w komisji nie zgłoszono żadnych 
poprawek, a ja wnoszę w imieniu Komisji Obrony 
Narodowej o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Chciałbym powitać pana Stanisława Kozieja – se-

kretarza stanu w Kancelarii Prezydenta i szefa Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego, który reprezentuje 
pana prezydenta – a także pana ministra Macieja 
Jankowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Obrony Narodowej, wraz z towarzyszącymi im oso-
bami.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Czy są pytania? Nie ma.
Dziękuję panu senatorowi za przedstawienie spra-

wozdania.
Jak już tu powiedziano, projekt ustawy został 

wniesiony przez prezydenta. Do prezentowania sta-
nowiska prezydenta RP w toku prac parlamentarnych 
został upoważniony pan minister Stanisław Koziej, 
szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Koziej: Dziękuję 
bardzo.)

Dziękuję bardzo.
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Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

(senator sprawozdawca J. Michalski) Ustawa wprowadza możliwość przeliczenia jed-
norazowego świadczenia dla tej jednej grupy ubez-
pieczonych. Dzisiaj przepisy mówią, że jeśli ktoś po 
uzyskaniu prawa do emerytury wskaże w ZUS pod-
stawę w części lub w całości przypadającą po przy-
znaniu świadczenia, może sobie przeliczyć emeryturę 
pod warunkiem, że ta nowa wskazana podstawa do 
składek jest wyższa od tej, na podstawie której miało 
się obliczoną emeryturę. To oznacza, że jeśli ktoś, kto 
miał obliczoną emeryturę od 100% kwoty bazowej, 
wskaże podstawę 100,1%, to będzie miał przeliczone 
świadczenie, oczywiście w przypadku kontynuowa-
nia zatrudnienia.

Kto z tego nie może skorzystać? Nie mogą z tego 
skorzystać osoby, które płaciły składki od powyżej 
trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia, 
to jest od 250% miesięcznie – takie zarobki też były 
– a miały podstawę do obliczenia emerytury ograni-
czoną do 250%, bo tak mówią przepisy. Takie oso-
by nie są w stanie wykazać po 1999 r. podstawy do 
składkowania wyższej niż ta służąca im do obliczenia 
emerytury, ponieważ reforma ubezpieczeń ograni-
czyła podstawę do płacenia składek do trzykrotności 
rocznie. Tak że jeśli chodzi o prawo do przelicze-
nia świadczenia po kontynuowaniu zatrudnienia, to 
zostali wyłączeni ci, którzy składali się na wspólny 
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Czwarta zmiana to uregulowanie, na podstawie 
którego okres urlopu wychowawczego, urlopu bez-
płatnie udzielanego pracującym matkom opiekującym 
się małymi dziećmi oraz okres niewykonywania pra-
cy z tytułu opieki nad dziećmi traktuje się jako okres 
składkowy. Od stycznia 1999 r. okresy sprawowania 
opieki nad dziećmi – w wymiarze maksymalnym to 
jest nawet sześć lat, jeśli dziecko jest niepełnosprawne 
– są traktowane jako okresy ubezpieczeniowe, czyli 
składkowe. Jest odprowadzana składka za ten czas, 
ale do stycznia 1999 r. były to okresy nieskładkowe. 
A zatem, jeśli chodzi o kobiety, które będą miały 
świadczenie emerytalne obliczone według nowych 
zasad, to ta, która wychowywała dzieci po stycz-
niu 1999 r., okres urlopu wychowawczego będzie 
miała zaliczony jako okres składkowy, zaś ta, która 
wychowywała przed styczniem 1999 r. – jako okres 
nieskładkowy. Urlopy wychowawcze, zgodnie z no-
welizacją ustawy, będą traktowane w odniesieniu do 
nowych emerytur, czyli kapitałowych, w części do-
tyczącej kapitału początkowego jako właśnie okresy 
składkowe.

Piąta istotna zmiana polega na zaliczeniu całe-
go okresu nauki w szkole wyższej w stosunku do 
ubezpieczonych, wobec których dotychczas ma za-
stosowanie ograniczenie okresu nieskładkowego do 
1/3 okresu składkowego. W obecnym stanie, jeśli 
ktoś miał tylko skończone studia i niewielką licz-
bę lat przepracowanych przed styczniem 1999 r., to 

Pierwsza zmiana to zmiana dotycząca operowania 
tablicami dalszego trwania życia. Mianowicie emery-
tura w nowym systemie będzie obliczana jako kapitał 
przemnożony przez określony wskaźnik wyznaczony 
dalszym trwaniem życia ludzi sześćdziesięciodwulet-
nich w 1999 r., a zgromadzone składki będą dzielone 
przez dalsze trwanie życia, czyli to, co jest określone 
dla nas wszystkich jako średnia. Rokrocznie wydłuża 
się dalsze trwanie życia i to decyduje o wymiarze 
świadczenia, bo jeśli tablice dalszego trwania ży-
cia powiedzą, że obecnie sześćdziesięciopięciolatek 
żyje X lat, a za dwa lata będzie żył X plus jakiś czas 
dodatkowy, to będzie to oznaczało, że suma zgroma-
dzonych składek będzie dzielona przez liczbę większą 
niż pierwotnie zakładano. Zmiana polega między 
innymi na tym, że osoba, która będzie występowała 
o emeryturę, ma prawo do skorzystania z korzyst-
niejszego przelicznika, który będzie obowiązywał… 
będzie mogła skorzystać z tego przelicznika, który 
obowiązywał w momencie nabycia praw do eme-
rytury. W przypadku wydłużenia się czasu pracy 
i jeżeli w tablicy pojawią się bardziej niekorzystne 
liczby, ta osoba będzie miała prawo do korzystniej-
szego rozwiązania.

Druga zmiana dotyczy ludzi urodzonych przed 
1 stycznia 1949 r. i wprowadza możliwość obliczania 
wysokości emerytury z tytułu osiągnięcia wieku 
emerytalnego zgodnie z nowymi zasadami z jed-
noczesnym pomniejszeniem podstawy obliczania 
emerytury o kwotę stanowiącą sumę pobranych 
emerytur. Według dzisiejszych przepisów ludzie 
urodzeni przed styczniem 1949 r. mają prawo do 
emerytury według starych zasad, a nie według 
nowych, czyli nie powinni mieć emerytury kapi-
tałowej. Ale w ustawie jest art. 55, który daje lu-
dziom urodzonym przed styczniem 1949 r. prawo 
do obliczania emerytury według formuły kapitało-
wej, jeśli uznają, że to jest dla nich korzystniejsze. 
Jakie warunki trzeba spełnić? Ano po osiągnięciu 
powszechnego wieku emerytalnego trzeba kontynu-
ować ubezpieczenie i wystąpić o emeryturę według 
nowych zasad od 31 grudnia 2008 r. To wydaje się 
niesprawiedliwe w stosunku do osób urodzonych 
przed 1949 r., które też kontynuowały ubezpieczenie, 
czyli pracowały, a które miały obliczoną i pobrały 
wcześniejszą emeryturę.

Trzecia zmiana dotyczy możliwości ponownego 
przeliczenia emerytury osobom, wobec których miało 
zastosowanie ograniczenie podstawy wymiaru eme-
rytury do 250% przeciętnego wynagrodzenia i któ-
rym przed 1 stycznia 1999 r. odprowadzano składki 
od całego wynagrodzenia przekraczającego 250% 
przeciętnego wynagrodzenia, a które były aktywne 
zawodowo po uzyskaniu tych świadczeń.
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Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

(senator sprawozdawca J. Michalski) Senator Jan Michalski:

Mam nadzieję, że nie popełnię błędu, odpowiada-
jąc panu senatorowi, bo to jest zasada odnosząca się 
do sposobu obliczania emerytury według tak zwanych 
starych zasad, kiedy emerytura była obliczana z dzie-
sięciu kolejnych najlepszych lat. Zakładam, że nie był 
to okres przebywania na urlopie wychowawczym, 
zatem ta zasada raczej nie będzie miała zastosowania 
do takiego obliczenia emerytury. Podobnie kwestia 
wyliczenia emerytury na podstawie dwudziestu lat, 
raczej nikt nie będzie wskazywał tego okresu jako 
okresu nieskładkowego, bez wynagrodzenia. Do usta-
lenia emerytury według starych zasad ubezpieczony 
raczej będzie szukał okresów najwyższych wynagro-
dzeń, a zatem również najwyższej opłacanej składki.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez po-

słów. Rząd reprezentuje pan minister Marek Bucior, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej. Witamy pana ministra.

Czy pragnie pan zabrać głos w sprawie rozpatry-
wanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej Marek Bucior: Dziękuję, nie 
zgłaszam uwag.)

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 pragnie zadać pytanie? Nie widzę chęt-
nych.

Otwieram dyskusję.
Czy ktoś się zapisał?
Informuję, że nikt z państwa senatorów do dys-

kusji się nie zapisał.
Dla porządku informuję, że senator Ryszard 

Knosala złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo, dziękuję wszystkim i ogła-
szam przerwę do jutra do godziny 9.00.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Do której godziny?)
Rozpatrzymy punkt ostatni, czyli piętnasty, 

dotyczący informacji rządu na temat Narodowego 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

w kapitale początkowym nie miał ujętych całych stu-
diów, tylko albo ich część, albo wcale. Ktoś, kto nie 
opłacał składek przez piętnaście lat, nie może mieć 
pięcioletnich okresów nieskładkowych zaliczonych 
do wymiaru kapitału początkowego, który stanowi 
element składowy emerytury określanej według no-
wych zasad.

Propozycja zawarta w ustawie, niezmieniająca 
powszechnej zasady, że okresy nieskładkowe to 
jest zawsze nie więcej niż 1/3 okresów składko-
wych, czyli lat opłacania składki, wprowadza roz-
wiązanie… Jeżeli ktoś przechodzący na emeryturę 
przepracuje minimum piętnaście lat i będzie przez 
minimum piętnaście lat opłacać składki, to będzie 
mieć zaliczone wszystkie lata studiów do kapitału 
początkowego.

Ustawa przewiduje zasadę, że wysokość nowej 
emerytury oblicza się na wniosek osoby uprawnionej. 
Prawo do emerytury w nowej wysokości przysługuje 
od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono 
wniosek o jej ponowne ustalenie, nie wcześniej jednak 
niż od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej wnosi do Wysokiej 
Izby o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów takie pytanie pra-
gnie zadać? Nie.

Zatem dziękuję bardzo, Panie Senatorze…
(Senator Andrzej Matusiewicz: Ja mam pytanie 

do pana senatora.)
A, przepraszam, pan senator Matusiewicz.
(Senator Andrzej Matusiewicz: Mogę?)
Bardzo proszę, oczywiście, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Matusiewicz:

Panie Senatorze, czy na podstawie tej ustawy ko-
biety, matki, które przebywały na urlopie wychowaw-
czym przed 1999 r., a nie skorzystały z emerytury 
kapitałowej, mogą mieć ten czas urlopu uznany za 
okres składkowy?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję.
Pan senator.
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Komunikaty

(wicemarszałek J. Wyrowiński) (Senator Sekretarz Tadeusz Kopeć: Nie ma…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze nie było 

komunikatu o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej.)
(Senator Sekretarz Tadeusz Kopeć: Ale nie mam… 

Aha, już jest, chwileczkę.)
Już jest, tak.

Senator Sekretarz Tadeusz Kopeć:
Tak, już jest komunikat.
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej 
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy 
o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa 
i Prokuratury odbędzie się jutro w sali nr 217, zacznie 
się o godzinie 8.30.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
I powinien być jeszcze jeden komunikat, o posie-

dzeniu komisji…
(Senator Sekretarz Tadeusz Kopeć: Tak, w spra-

wie…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Będzie powiado-

mienie esemesem…)
Esemesem, tak?
(Senator Maciej Klima: A komisja obrony kiedy 

i gdzie?)
Zaraz po posiedzeniu.
(Senator Sekretarz Tadeusz Kopeć: Jutro o 8.30.)
Nie, dzisiaj, dzisiaj.
(Senator Sekretarz Tadeusz Kopeć: Zaraz, zaraz. 

Dzisiaj, przepraszam.)
Dzisiaj, zaraz po posiedzeniu.
Państwo Senatorowie, przerwa do jutra do go-

dziny 9.00.

Programu Antyterrorystycznego, i oczywiście będą 
głosowania.

(Senator Mieczysław Augustyn: A o której gło-
sowania?)

(Senator Maciej Klima: O której godzinie będzie-
my mieć posiedzenie Komisji Ustawodawczej?)

Głosowania będą bezpośrednio po rozpatrzeniu 
tego punktu.

Czy są jakieś komunikaty?
(Senator Sekretarz Tadeusz Kopeć: Tak.)
Bardzo proszę.

Senator Sekretarz Tadeusz Kopeć:
Pragnę poinformować, że posiedzenie Komisji 

Obrony Narodowej w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków do ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych 
ustaw odbędzie się w dniu dzisiejszym zaraz po ogło-
szeniu przerwy w obradach w sali nr 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy 
– Prawo zamówień publicznych odbędzie się jutro, 
19 marca, w sali nr 182, początek o godzinie 8.30. 
Po wspólnym posiedzeniu Komisja Gospodarki 
Narodowej rozpatrzy wnioski do ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Zatem do jutra, do godziny 9.00.
(Senator Maciej Klima: A Komisja Ustawodawcza?)

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 16 minut 01)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan Bo-
rusewicz oraz wicemarszałkowie Jan Wyrowiński, 
Maria Pańczyk-Pozdziej i Stanisław Karczewski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Szanowni Państwo! Wczoraj w Tunisie, stolicy 

Tunezji, doszło do zamachu terrorystycznego, w któ-
rym zginęło około dwudziestu osób, a kolejnych 
pięćdziesiąt zostało rannych. Wśród ofiar są także 
Polacy.

Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy tra-
gicznie zmarłych.

(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek 

racz im dać, Panie…)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista 

niechaj im świeci.)
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo! Dzisiejszym obradom przy-

słuchuje się przewodniczący Wielkiego Churału 
Państwowego Mongolii, pan Dzandachuu Enchbold… 
(oklaski) …który wraz z delegacją przybył na moje 
zaproszenie. (Oklaski)

Z Mongolią mamy bardzo dobre kontakty. Chcę 
państwu powiedzieć, że w 1990 r. „Solidarność” po-
magała w wyborach w Mongolii. Jest wielu Mongołów, 
którzy mówią w języku polskim. W pierwszym w de-
mokratycznej Mongolii parlamencie, w 1990 r., 40% 
parlamentarzystów mongolskich mówiło po polsku. 
(Oklaski)

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-
nastego porządku obrad: informacja rządu na temat 
„Narodowego Planu Antyterrorystycznego na lata 
2015–2019”.

Witam obecnego na posiedzeniu sekretarza sta-
nu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, pana 
Grzegorza Karpińskiego.

Proszę pana ministra o zabranie głosu i przedsta-
wienie informacji.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych Grzegorz Karpiński: Dziękuję, Panie 
Marszałku. Panie Marszałku, Wysoki Senacie…)

Przepraszam, minuta przerwy, Panie Ministrze…
(Rozmowy na sali)
Dziękuję serdecznie. Delegację zapraszam do siebie.
(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Wracamy do obrad.
Bardzo proszę o przedstawienie informacji, Panie 

Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Grzegorz Karpiński:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chcę zacząć od podziękowań za to, że omawiany 

tu temat znalazł się w porządku obrad Wysokiego 
Senatu. Wczorajsze zdarzenia, ale też działania po-
dejmowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i w innych organach państwa zajmujących się zwal-
czaniem terroryzmu pokazują, jak ważne jest odbycie 
również debaty parlamentarnej na temat rządowego 
programu antyterrorystycznego.

Pozwolicie państwo, że zanim przejdę do oma-
wiania programu antyterrorystycznego, naświetlę 
kilka informacji dotyczących bezpieczeństwa we-
wnętrznego Polski w kontekście zagrożeń terrory-
stycznych, ale również zdarzeń, o których od wczoraj 
tak naprawdę wszyscy jesteśmy informowani i które 
także są przedmiotem naszego szczególnego zainte-
resowania. Wysoki Senat doskonale wie o tym, że to 
nie jest pierwszy taki przypadek, kiedy polscy oby-
watele giną w zamach terrorystycznych. Takie sytu-
acje miały już miejsce 11 września w Nowym Jorku, 
a także na Bali, w Madrycie, w Iraku, w Londynie 
i w Pakistanie. Zagadnienia dotyczące podróży pol-

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)



52
72. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2015 r.

Informacja rządu na temat „Narodowego Planu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”

(sekretarz stanu G. Karpiński) wać tylko niewielki ich wycinek, związany z akcją 
w Narodowym Banku Polskim. Celowo podkreślam 
trzydniowy charakter wspomnianych ćwiczeń, bo 
opinia publiczna znała, że się tak wyrażę, tylko te 
obrazki, które były najbardziej plastyczne, związane 
z uwalnianiem zakładników. Jednak tym, co chcieli-
śmy sprawdzić w ramach wspomnianych ćwiczeń, co 
udało się sprawdzić, choć oczywiście czekamy jesz-
cze na wyniki, na raporty obserwatorów, jest sposób 
współdziałania wszystkich służb zaangażowanych 
w zwalczanie terroryzmu po wystąpieniu zdarzenia 
takiego rodzaju. Dlatego ćwiczenia były trzydnio-
we, dlatego odbywały się nie tylko w Warszawie, 
ale tak naprawdę na terenie całego kraju, dlatego też 
sprawdzaliśmy nawet taki element jak współdziałanie 
służb w ramach prowadzonego śledztwa po zamachu 
terrorystycznym. Oczywiście wtedy, kiedy cały ten 
raport będzie dostępny, będziemy ewentualnie mo-
gli zmienić, dostosować czy ocenić istniejące proce-
dury, co też jest elementem Narodowego Programu 
Antyterrorystycznego.

Kiedy spojrzymy na całą mapę zagrożeń terro-
rystycznych, które uwzględniamy w planach do-
tyczących współdziałania służb i w planach doty-
czących zadaniowania poszczególnych podmiotów 
do wykrywania tego rodzaju zdarzeń, na pierw-
szym miejscu pojawia się kwestia foreign fighters. 
To jest zagadnienie, które po rozpadzie struktur 
na Bliskim Wschodzie, po utworzeniu Państwa 
Islamskiego, stało się o tyle aktualne i o tyle nie-
bezpieczne, że dotyczy niektórych obywateli Unii 
Europejskiej, którzy dzięki posiadanemu obywa-
telstwu Wspólnoty Europejskiej mogą się swo-
bodnie przemieszczać w ramach strefy Schengen. 
Wyjeżdżają oni na teren Państwa Islamskiego, są 
szkoleni na tamtym terytorium i powracają do 
Europy, żeby – potencjalnie – dokonać zamachu 
terrorystycznego. To jest nowy element, który do 
tej pory się nie pojawiał. 

Państwo od czasu do czasu możecie czytać o po-
dejmowanych przez Wspólnotę Europejską, ale też 
przez poszczególnych jej członków, próbach przeciw-
działania temu zjawisku w dość drastyczny sposób, 
który oczywiście budzi opór z punktu widzenia ta-
kich wartości jak prawa człowieka i prawa obywatela. 
W ubiegłym roku parlament brytyjski debatował nad 
możliwością pozbawiania obywatelstwa przez urzęd-
nika na lotnisku po to, żeby nie wpuścić obywatela 
brytyjskiego przybywającego z terytorium Państwa 
Islamskiego na terytorium Wielkiej Brytanii. O tym 
też mówię celowo, bo zwalczanie terroryzmu dotyka 
bardzo cienkiej linii, z jednej strony wiąże się z pró-
bą zapewnienia skutecznych narzędzi dla państwa 
do przeciwdziałania zjawisku, ale z drugiej strony 
ociera się o prawa i swobody, będące przecież tym 
elementem, który akurat najbardziej terrorystów boli, 

skich obywateli, zagadnienia dotyczące zagrożeń, ja-
kie wiążą się z obecnością polskich obywateli w miej-
scach zamachów terrorystycznych, które zdarzają się 
na całym świecie, są przedmiotem zainteresowania 
Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń 
Terrorystycznych, ale też znajdują swoje odzwier-
ciedlenie w programie antyterrorystycznym. 

W celu zilustrowania zdarzenia, które miało miej-
sce wczoraj, chciałbym poinformować Wysoką Izbę 
o tym, że w Tunezji 17 marca, a więc dzień przed 
zamachem, do którego doszło wczoraj, siły bezpie-
czeństwa Tunezji rozbiły cztery komórki powiązane 
z Państwem Islamskim, przygotowujące inne zama-
chy terrorystyczne na terenie wspomnianego kraju. 
Informowało o tym ministerstwo spraw wewnętrz-
nych Tunezji. Mówię o tym po to, żeby pokazać, z jak 
groźnym zjawiskiem mamy do czynienia. Niezależnie 
od wysiłku, który jest podejmowany w państwach 
szczególnie zagrożonych terroryzmem czy to z po-
wodu ich niestabilnej sytuacji wewnętrznej, czy to 
z powodu rozpadu struktur państwa, czy to z powodu 
istnienia radykalnych grup, które dążą do obalenia 
istniejących władz w danym państwie, zamachy ter-
rorystyczne – tak jak miało to miejsce wczoraj – w ta-
kich krajach się zdarzają. 

Kluczowe dla nas z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa wewnętrznego Polski jest to – i chciałbym, żeby 
to jasno wybrzmiało, niezależnie od tego, jak trud-
nych słów będę używał w odniesieniu do państw za-
grożonych terroryzmem – że Polska jest państwem, 
które może czuć się bezpiecznie. Oczywiście jako 
członek Wspólnoty Europejskiej, jako członek NATO, 
jesteśmy przez radykalnych islamistów wymieniani 
jako potencjalny cel zamachu terrorystycznego, ale… 
Państwo mogliście to śledzić, jeśli dobrze pamiętam, 
szczególnie w grudniu, po opublikowaniu przez komi-
sję obrony narodowej Senatu Stanów Zjednoczonych 
raportu dotyczącego więzień. Oczywiście na forach 
internetowych islamistów pojawiło się… Polska była 
wymieniana jako kraj, który mógłby być potencjal-
nym celem zamachu, ale nadal poziom zagrożenia dla 
bezpieczeństwa obywateli polskich na terenie Polski 
utrzymuje się na niskim poziomie, a Polska wymie-
niona jest jako ewentualny rezerwowy cel zamachu 
terrorystycznego.

To uspokajające zdanie nie zwalnia nas jednak 
– nas, jako resortu spraw wewnętrznych, ale też in-
nych służb, które współpracują z nami w związku ze 
wspomnianym zagadnieniem – z odpowiedzialności 
związanej z tym, żeby być przygotowanym na poten-
cjalne zamachy terrorystyczne, a także z koniecz-
nością przeciwdziałania im. W ubiegłym tygodniu 
w Warszawie prowadzone były trzydniowe ćwicze-
nia antyterrorystyczne. Państwo mogliście obserwo-
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(sekretarz stanu G. Karpiński) ryzyk terrorystycznych, ale w związku z niestabilną 
sytuacją na Ukrainie… Jest ona przedmiotem naszego 
zainteresowania z punktu widzenia przeciwdziała-
nia zagrożeniom terrorystycznym. Dalsze osłabianie 
struktury może spowodować to, że granica między 
Wspólnotą, między Polską a Ukrainą przestanie być 
granicą szczelną, co może ułatwić ewentualne prze-
nikanie, jak sądzimy, w pierwszej kolejności grup 
przestępczych, które mogą być zainteresowane pro-
wadzeniem działalności na terenie Polski, a w dalszej 
kolejności – potencjalnych terrorystów.

Zwracamy również uwagę na takie kwestie 
jak ochrona polskiego kontyngentu wojskowego 
w Afganistanie. Oczywiście państwo doskonale 
wiecie, że misja dobiega końca, ale każda obecność 
polskich obywateli, również w ramach zorganizo-
wanych struktur państwowych, jaką jest kontyngent 
wojskowy, jest oczywiście przedmiotem naszego za-
interesowania, bo rodzi potencjalne cele.

Ostatnie zagadnienie z tej szerokiej mapy zagro-
żeń terrorystycznych to porwania i uprowadzenia 
polskich obywateli z żądaniami okupu.

Przechodząc do Narodowego Programu 
Antyterrorystycznego, chciałbym poinformować 
Wysoką Izbę, że istnienie tego dokumentu wynika 
ze wszystkich wcześniejszych strategicznych doku-
mentów, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów. 
To jest pierwszy dokument, który w sposób komplek-
sowy reguluje wszystkie zagadnienia dotyczące prze-
ciwdziałania tego rodzaju zjawiskom. Dla nas podczas 
tworzenia tego dokumentu kluczowe było to, żeby 
cały system bezpieczeństwa antyterrorystycznego 
był powiązany z innymi systemami bezpieczeństwa 
w Polsce; w tym kontekście kluczowe było powią-
zanie go z systemem zarządzania kryzysowego. Dla 
jasności: to nie jest dokument, który opisuje wszystkie 
procedury, jakim podlegają urzędy i instytucje pań-
stwowe, organy powołane do tego, żeby przeciwdzia-
łać zjawiskom terrorystycznym, tylko jest to doku-
ment zobowiązujący je do wypracowania określonych 
działań. Za chwilę będę o tym mówił szczegółowo po 
to, żeby Wysokiej Izbie pokazać, jaki jest nadrzędny 
cel tego dokumentu.

Zawarte są w nim cztery cele szczegółowe. Po 
pierwsze, poprawa zdolności do zapobiegania zagro-
żeniom o charakterze terrorystycznym. Po drugie, 
wzmocnienie przygotowania służb i instytucji na 
możliwość wystąpienia zdarzeń o charakterze ter-
rorystycznym. Po trzecie, zwiększenie zdolności do 
reagowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o cha-
rakterze terrorystycznym. I po czwarte, podniesienie 
skuteczności w zakresie odtwarzania wykorzystanych 
sił i środków w kontekście zagrożeń terrorystycznych.

W tym pierwszym aspekcie, kiedy mówimy o roz-
poznawaniu zagrożeń terrorystycznych, najbardziej 
zależy nam na tym, żeby wzmocnić rozpoznanie mi-

z punktu widzenia wartości, jakie we Wspólnocie 
wyznajemy. 

Kolejnym elementem, na który szczególnie 
zwracamy uwagę, jest kwestia osób pochodzących 
z Kaukazu. W latach dziewięćdziesiątych prowadzi-
liśmy w Polsce politykę, która zmierzała do przyjmo-
wania jak największej liczby osób z Kaukazu, osób, 
które wtedy prowadziły walkę w Czeczenii. Dzisiaj 
te osoby w części są obywatelami Unii Europejskiej, 
w części opuściły Polskę, przemieściły się na inne 
tereny Wspólnoty. Również te osoby są przedmiotem 
naszego szczególnego zainteresowania, dlatego że 
one z kolei są zainteresowane Państwem Islamskim 
i szkoleniem się w celu dokonywania zamachów ter-
rorystycznych. 

Kolejny groźny element, którego doświadczaliśmy 
w poprzednich latach, nie w Polsce, ale w Europie, to 
oczywiście soloterroryzm. Idealnym przykładem jest 
Anders Breivik, który dokonał zamachu terrorystycz-
nego, nie będąc powiązanym ze zorganizowaną grupą 
terrorystyczną, ale mimo wszystko jego działanie ma 
charakter terrorystyczny, dlatego że oparte jest na 
ideologii, nie jest związane z prostymi działaniami 
dotyczącymi spraw kryminalnych.

Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowa-
nia – dotyczy to już bezpośrednio terytorium Polski 
– są oczywiście miejsca kultu i obiekty, które poten-
cjalnie mogą być zagrożone zamachem terrorystycz-
nym dokonanym w celu osiągnięcia przez terrorystów 
korzyści politycznych. Dotyczy to głównie obiektów 
związanych z Izraelem. Od czasu do czasu w debacie 
publicznej pojawiają się głosy kwestionujące zasad-
ność szczególnej troski o te obiekty. Pragnę zwrócić 
uwagę, że do takich zamachów dochodzi. Doszło do 
takiego zamachu między innymi w Bułgarii, gdzie 
w lipcu 2012 r. zamachowiec zdetonował ładunek 
wybuchowy na lotnisku, w autobusie z izraelskimi 
turystami.

Kolejnym elementem, który jest przedmiotem 
zainteresowania i znajduje swoje odzwierciedlenie 
w Narodowym Programie Antyterrorystycznym, 
jest kwestia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Ma 
ona dwa aspekty: po pierwsze, terroryści oczywiście 
używają nowoczesnych narzędzi komunikacji na po-
trzeby swojej komunikacji i w związku z tym nale-
ży… Sprawdzanie, w jaki sposób oni się komunikują, 
pozwala na przeciwdziałanie tego rodzaju zjawiskom. 
Po drugie, używają tego narzędzia po to, by zakłócić 
sprawne funkcjonowanie państwa, choćby poprzez 
ataki na serwery rządowe. Wykorzystują to narzędzie 
również do nielegalnego finansowania terroryzmu.

Przedmiotem naszej troski jest obecnie również 
sytuacja związana z Ukrainą. Oczywiście nie posta-
wię tu żadnego znaku równości, jeśli chodzi o poziom 
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(sekretarz stanu G. Karpiński) Kluczowym elementem jest też wypracowanie no-
wych zasad informacyjnych dotyczących zjawisk ter-
rorystycznych. Od wczoraj państwo jesteście świad-
kami podawania informacji, które nie są do końca 
potwierdzone. To pokazuje, jak trudno wobec takiego 
zjawiska, wobec wydarzenia o charakterze terrory-
stycznym, przekazywać precyzyjne informacje, takie, 
które pozwalają obywatelom zaangażować się w pro-
ces zwalczania tego zjawiska. Ja o tym mówię dlatego, 
że w czasie ćwiczeń – mówił o tym komendant głów-
ny Policji – mimo strzelaniny w Narodowym Banku 
Polskim na numer 112 zadzwoniła tylko jedna osoba. 
My w ramach ćwiczeń celowo usiłowaliśmy spraw-
dzić również ten element – to, jak polscy obywatele 
zareagują na sygnał, na zdarzenie, na inscenizację 
pokazującą, że oto dochodzi do jakiegoś nadzwyczaj-
nego wydarzenia. I nie jesteśmy zadowoleni z tego, 
że tylko jedna osoba zechciała zadzwonić na numer 
alarmowy 112 i poinformować o tym, że na ulicach 
Warszawy słychać strzały. W tej części jest wiele, 
wiele elementów szczegółowych, takich jak wysta-
wianie wart ochronnych na pokładach samolotów. 
Nie będę o tym w szczegółach opowiadał, ale to, co 
jest dla nas istotne, to jest to, żeby wszystkie służby, 
które odpowiadają za zwalczanie terroryzmu, wypra-
cowały spójne mechanizmy wspólnego reagowania. 
Tak naprawdę to jest dla nas klucz z punktu widzenia 
całego Narodowego Programu Antyterrorystycznego. 
W najbliższym czasie – to może państwa interesować 
– Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy 
Głównej Policji zostanie wyposażone w mobilne cen-
trum dowodzenia, zostaną dokonane zakupy nowego 
sprzętu na kwotę blisko 5 milionów zł. W następnych 
latach planowane jest doposażanie dalszych jednostek 
policyjnych w sprzęt, bo przecież to na nich w pierw-
szej kolejności będzie spoczywał obowiązek zapew-
nienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania zjawisku, 
o którym mówimy.

Chciałbym jeszcze powiedzieć Wysokiemu 
Senatowi o pracach Międzyresortowego Zespołu 
do spraw Zagrożeń Terrorystycznych. To jest organ 
pomocniczy Rady Ministrów, który działa już od 
2006 r. Między innymi w ramach jego prac – mó-
wię to w kontekście wczorajszego zdarzenia – mie-
siąc temu rozważaliśmy kwestię dotyczącą Tunezji 
i utrzymania ostrzeżenia dla polskich obywateli przed 
podróżą do tego kraju. Wszystkie analizy, którymi 
dysponowaliśmy, doprowadziły nas do wniosku, że 
ten poziom należy utrzymać, i MSZ o tym infor-
mował. Ale też zajmujemy się takimi sprawami jak 
przeciwdziałanie zjawisku, które od czasu do czasu 
absorbuje nas wszystkich, informowania o fałszy-
wych ładunkach wybuchowych. W ramach zespołu 
została opracowana procedura i, powiem zupełnie 
szczerze, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak ona 
funkcjonuje. Liczba ewakuacji obiektów publicznych 

gracyjne. Ja o tym mówiłem, kiedy budowałem mapę 
zagrożeń terrorystycznych na świecie. Mówiłem mia-
nowicie o zagadnieniu związanym z foreign fighters 
i soloterroryzmem. Jeśli ten istotny element zagroże-
nia zdefiniujemy tak, jak w pierwszej części mojej wy-
powiedzi, to Narodowy Program Antyterrorystyczny 
odpowiada na taki element zagrożenia właśnie w ten 
sposób: rozpoznanie migracyjne to jeden z podstawo-
wych elementów wzmocnienia mechanizmów roz-
poznawania zagrożeń. Pojawia się tu zagadnienie, 
które już budzi kontrowersje w przestrzeni publicz-
nej, jest też przedmiotem zainteresowania instytucji 
europejskich. To tak zwany PNR, passenger name 
record. Chodzi o stworzenie mechanizmu groma-
dzenia i przetwarzania danych pasażerów linii lot-
niczych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stoi na 
stanowisku, że niezbędne jest stworzenie takiego me-
chanizmu, w którym dla zapobieżenia wystąpieniu 
zdarzenia terrorystycznego konieczna jest skuteczna 
wymiana informacji o osobach podróżujących liniami 
lotniczymi. W ramach poprawy zdolności do zapo-
biegania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym 
podejmowana jest przez nas – i tu też chciałbym o tym 
powiedzieć – bardzo wyraźna współpraca między-
narodowa. Polska została zaliczona we Wspólnocie 
Europejskiej do grona jedenastu krajów, które mają 
wypracować mechanizmy związane z tym zagadnie-
niem dotyczącym polityki migracyjnej. My bardzo 
aktywnie uczestniczymy w tych pracach, po to, żeby 
element związany z zapobieganiem zagrożeniom ter-
rorystycznym był pierwotny w stosunku do wszyst-
kich innych, które również należy kształtować jako 
część zjawiska zapobiegania terroryzmowi.

Druga sprawa, o której mówiłem w ramach czte-
rech celów programu, to zwiększenie zdolności do 
prowadzenia działań w zakresie fizycznego zwal-
czania terroryzmu. Tu oczywiście mówimy o kwe-
stiach związanych z doposażeniem jednostek zwal-
czających terroryzm w odpowiedni sprzęt. Mówimy 
też o stworzeniu jednolitego systemu łączności, ale 
także o takich kwestiach, które rzadko przenikają 
do dyskusji publicznej, jak wzmocnienie sił Policji 
i Straży Granicznej Siłami Zbrojnymi na wypadek, 
gdyby zjawisko o charakterze terrorystycznym miało 
poważne konsekwencje i siły policyjne czy Straży 
Granicznej były niewystarczające do tego, żeby temu 
zjawisku przeciwdziałać. Tu oczywiście kluczowe 
jest to… Państwo doskonale znacie ustawę o Policji, 
która dopuszcza użycie Sił Zbrojnych na wypadek 
wystąpienia zdarzenia o takim charakterze, z którym 
to zdarzeniem Policja sobie nie będzie radzić, ale 
w najbliższym czasie również do Wysokiej Izby, jak 
sądzę, trafi ustawa, która będzie regulowała kwestię 
współpracy Sił Zbrojnych ze Strażą Graniczną.
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(sekretarz stanu G. Karpiński) ły się do Iraku, do Syrii i albo stamtąd chcą wrócić, 
albo niektórzy już wrócili, wioząc, że tak powiem, 
w swoich plecakach niebezpieczeństwo dżihadyzmu. 
Jaka jest skala tego zjawiska w Polsce? W Sejmie była 
mowa o sześciu – ośmiu zidentyfikowanych obywa-
telach polskich, którzy biorą udział w międzynaro-
dowym dżihadzie, ale posiedzenie komisji sejmowej 
w tej sprawie miało miejsce jakiś czas temu. Czy więc 
mógłby pan przybliżyć skalę tego zjawiska w Polsce?

Trzecie pytanie dotyczy ekstremizmu prawi-
cowego, bo nie zapominajmy o tym, że przecież 
i Breivik, i wcześniej Timothy McVeigh w Stanach 
Zjednoczonych to typowe przykłady terroryzmu 
skrajnie prawicowego. Czy państwo biorą pod uwagę 
takie niebezpieczeństwo w Polsce w sytuacji, gdy za-
grożenie ekstremizmem muzułmańskim jest w Polsce 
relatywnie mniejsze aniżeli w krajach zachodnioeu-
ropejskich? Dziękuję bardzo.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Grzegorz Karpiński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, w ramach ćwiczeń, które prze-

prowadzaliśmy w ubiegłym tygodniu, poziom stra-
tegiczny nie był testowany, od razu o tym mówię. 
Postanowiliśmy ograniczyć ćwiczenia do zgrania 
służb, to było dla nas kluczowe. Ograniczyliśmy się 
do poziomu zespołu zarządzania kryzysowego w po-
szczególnych jednostkach. Nie przypominam sobie 
w ostatnim czasie ćwiczeń na poziomie strategicz-
nym, ale muszę to sprawdzić, bo to, co mówię, może 
wynikać z braku informacji.

Tak, jakiś czas temu w Sejmie była rozmowa o fore-
ign fighters. Ja w dalszym ciągu potwierdzam tę infor-
mację, że możemy mówić o mniej niż dziesięciu polskich 
obywatelach, którzy opuścili terytorium RP, wyjechali 
i szkolą się w ramach struktur Państwa Islamskiego.

Zagrożenie, o którym pan senator mówił, związa-
ne z ewentualnymi rodzimymi ekstremizmami na tle 
prawicowym, jak pan senator to określił, my ocenia-
my jako bardzo niskie. To wynika z tego, że przede 
wszystkim te organizacje nie znajdują w dalszym 
ciągu odpowiedniego zaplecza i poparcia w społe-
czeństwie polskim. W związku z tym one borykają 
się – nie mówię tego z troski o nie, tylko raczej w celu 
zilustrowania zjawiska, z którym mamy do czynienia 
– z dużym rozdrobnieniem strukturalnym i dlatego 
ten potencjał, który potrafią wyzwolić w innych pań-
stwach Unii Europejskiej, w Polsce nie występuje.

po tym, jak opracowaliśmy procedurę informowa-
nia – poinformowaliśmy administratorów obiektów, 
poinformowaliśmy osoby odpowiedzialne za bezpie-
czeństwo, co mają robić z informacją o podłożonym 
ładunku wybuchowym – radykalnie spadła. A dzisiaj 
priorytetem jest dla nas to, żeby opracować takie za-
sady dla zarządców centrów handlowych.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, kluczowe pod-
czas rozmowy o bezpieczeństwie terrorystycznym na 
terenie Polski jest to, żeby, że tak powiem, nie ulegać 
spokojowi. To znaczy, musimy mieć na uwadze to, że 
Polska jest krajem, który może być potencjalnym ce-
lem zamachu terrorystycznego. Celowo używam słów 
„potencjalnym celem zamachu terrorystycznego”, bo 
nie ma bezpośrednich zagrożeń, które są na bieżąco 
monitorowane. Ale, tak jak mówiłem na początku, 
nie zwalnia nas to z obowiązku bycia przygotowanym 
na ewentualne wystąpienie tego zjawiska. Bardzo 
dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, za przedsta-

wienie informacji.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby…
Pan senator Klich zgłaszał się pierwszy, tak?

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam kilka pytań do pana ministra. Oczywiście 

pozostawiam sobie też prawo do wystąpienia w tej 
sprawie.

Pierwsze. Pan, Panie Ministrze, wspomniał o ubie-
głotygodniowych ćwiczeniach zgrywających działa-
nia poszczególnych służb. Warto powiedzieć jeszcze 
o innych, które miały miejsce wcześniej w ostatnim 
czasie, bo przecież to nie były jedyne. A to, co jest 
kluczową sprawą w polskim mechanizmie antyter-
rorystycznym, to jest współdziałanie poszczególnych 
resortów na poziomie strategicznym oraz poszcze-
gólnych służb na poziomie operacyjnym. Chciałbym 
zapytać, jakie w ostatnich miesiącach odbywały się 
ćwiczenia zgrywające nasz system zarządzania re-
agowaniem kryzysowym, czyli na tym najwyższym 
poziomie operacyjnym. Wiemy, że wczoraj spotkał się 
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i to on 
miał kluczową rolę w opracowywaniu strategii działań. 
Na ile ten najwyższy poziom, właśnie poziom RZZK, 
był ostatnio ćwiczony i w jakich okolicznościach?

Drugie pytanie. Problem zagranicznych bojowni-
ków – pan ich określa z angielska jako foreign fighters 
– to jest problem, którym żyje Europa, no, przede 
wszystkim dlatego, że z krajów takich, jak Francja, 
Niemcy czy Wielka Brytania setki młodych osób uda-
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nikało, jak udało się to osiągnąć, nie zdradzając 
oczywiście tych rzeczy, które w tym programie 
są tajne?

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Grzegorz Karpiński:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Dla samorządu w Narodowym Programie 

Antyterrorystycznym jak najbardziej są przewidzia-
ne działania. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że 
tutaj mamy do czynienia z programem rządowym, 
który ze względu na odrębność samorządu teryto-
rialnego nie może na samorząd nakładać obowiąz-
ków. Ale samorząd jest i będzie istotnym partnerem 
w ostatniej fazie, czyli już po zdarzeniu o charakterze 
terrorystycznym, kiedy to będzie brał udział w odbu-
dowaniu tego, co ewentualnie w ataku terrorystycz-
nym zostanie naruszone. Samorząd terytorialny jest 
istotnym elementem także dlatego, że bez współpracy 
z samorządem my tego rodzaju ćwiczeń – takich, 
jakie na przykład zostały przeprowadzone w ubie-
głym tygodniu we współpracy z miastem stołecznym 
Warszawą – byśmy nie mogli przeprowadzić. Zresztą 
te ostatnie ćwiczenia to była też doskonała okazja 
dla miasta stołecznego Warszawy do sprawdzenia 
ich wewnętrznych procedur reagowania na tego ro-
dzaju zjawiska. A więc my dostrzegamy istotną rolę 
samorządu terytorialnego w ostatniej fazie; jest to 
też związane z przeciwdziałaniem zjawiskom terro-
rystycznym.

O kwestiach informacyjnych mówiłem w swoim 
wystąpieniu. To jest element, na który kładziemy bar-
dzo mocny nacisk w programie antyterrorystycznym, 
czyli na wypracowanie odpowiednich mechanizmów 
informacji. I gdybym dzisiaj miał się pokusić o to, 
żeby powiedzieć, jakie wnioski wynikną z ćwiczeń, 
które odbyły się w ubiegłym tygodniu, to myślę, że 
kwestia informacyjna będzie również istotnym ele-
mentem, na który obserwatorzy zwrócą uwagę. My 
to oczywiście mogliśmy obserwować na bieżąco, 
ale dzisiaj, kiedy nie mamy całego obrazu ćwiczeń, 
jest jeszcze za wcześnie na wyciąganie wniosków, 
ale problem informacyjny, kwestia informacyj-
na są istotnym elementem Narodowego Programu 
Antyterrorystycznego.

Kwestia, o którą pytał pan senator, dotycząca 
liczby ewakuacji. Pozwoliłem sobie skonsultować 
dane… O 50% spadła liczba ewakuacji. Mechanizm, 
który wypracowaliśmy, związany jest z tym, że każ-

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski i senator Pinior.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja mam pytanie o to, jak wygląda 

współpraca w ramach tego programu z samorządami, 
bo przecież istotną częścią infrastruktury państwa 
zarządzają samorządy. No, mam na myśli tutaj to, co 
doprowadziło do paraliżu Warszawy, czyli spalenie 
mostu Łazienkowskiego. Okazało się, że „Tęcza” była 
pilnowana przez chyba osiem patroli i monitorowana, 
a most o znaczeniu strategicznym, jeden z dwóch 
najważniejszych mostów w kraju, w ogóle nie był 
monitorowany i jacyś kablarze wypalali pod nim ka-
ble. Ta sprawa w ogóle jest niejasna i państwo polskie 
ośmiesza to, że mogło dojść do czegoś takiego. A więc 
może pan by wyjaśnił, jak wygląda współpraca z sa-
morządami. To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Jak należy komentować wczorajsze słowa 
pana marszałka Sikorskiego, który mówił – a sam to 
słyszałem w TVN – że w Tunisie jest siedem ofiar 
według niepotwierdzonych informacji z MSZ? Bo 
dzisiaj minister Schetyna odciął się od tej wypowiedzi 
i stwierdził, że nie wie, skąd z MSZ, z podległych 
ministerstw pan marszałek Sikorski miał takie infor-
macje. No bo to świadczy o tym, że w ramach rządu 
czy w ramach układu rządzącego – można tak szerzej 
powiedzieć – nie ma przepływu informacji i to trochę 
niepoważnie sytuuje państwo polskie. Bo skoro druga 
osoba w państwie podaje informacje, które nie znaj-
dują potwierdzenia, to, mówiąc oględnie, jest to tro-
chę niepoważne. Tak że prosiłbym o komentarz pana 
ministra do tych dwóch kwestii. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Pinior, bardzo proszę.

Senator Józef Pinior:
Panie Ministrze, ja później jeszcze ustosunkuję 

się do pana wystąpienia, ale teraz mam pytanie 
związane z tym, co pan powiedział. Mówił pan 
o spadku liczby ewakuacji w związku z fałszywy-
mi alarmami i że to wynika z realizacji Narodowego 
Programu Antyterrorystycznego. Wydaje mi się, że 
to jest bardzo konkretny element pana wystąpienia 
– rzeczywiście podał pan konkretny pozytywny 
przejaw działania tego programu. Czy mógłby pan 
przybliżyć, powiedzieć coś więcej, z czego to wy-



57
72. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2015 r.

Informacja rządu na temat „Narodowego Planu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”

(sekretarz stanu G. Karpiński) (Senator Jan Maria Jackowski: To by się działo 
w przestrzeni publicznej i opinia publiczna ma prawo 
wiedzieć, jaki jest stosunek przedstawiciela resor-
tu spraw wewnętrznych, który koordynuje politykę 
antyterrorystyczną, do tej kwestii. Tak że pytanie 
moje jest jak najbardziej merytoryczne i domagam 
sią udzielenia na nie odpowiedzi. Dziękuję.)

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Grzegorz Karpiński:
Panie Marszałku, ja starałem się odpowiedzieć na 

to pytanie, choć być może w sposób, który nie zado-
wolił pana senatora. Zwracałem uwagę i w pierwszej 
części swojego wystąpienia, i w ramach odpowiedzi 
na pytanie, że kwestia informacji o zdarzeniach o cha-
rakterze terrorystycznym, ich skutkach, przyczynach, 
potencjalnych ofiarach, potencjalnych sprawcach jest 
kluczowym elementem programu antyterrorystycz-
nego. Ja nie uciekam od odpowiedzi na pytanie pana 
senatora, ale jako poseł nie pokuszę się o recenzowa-
nie działań marszałka Sejmu. Z naszego punktu wi-
dzenia, kiedy obserwujemy zjawiska, które powodują, 
po pierwsze, po stronie opinii publicznej ogromne za-
interesowanie tematem, po drugie, po stronie mediów 
czy osób, które informują… Nie chcę powiedzieć, że 
jest to wprowadzanie chaosu informacyjnego, jest to 
raczej przekazywanie nie do końca sprawdzonych 
informacji. A my chcemy po prostu wdrożyć takie 
mechanizmy, żeby tego rodzaju sytuacje możliwie 
skutecznie eliminować. Oczywiście wiem, z jakim 
kłopotem będziemy mieli do czynienia. Z takim, że 
przetwarzanie informacji jest dzisiaj o wiele szybsze 
niż działanie struktur państwa. Ale nie chcemy zo-
stawiać tego zjawiska samemu sobie, zostawiać bez 
kontroli w przypadku zdarzeń o charakterze terrory-
stycznym, bo gdyby do takiego zdarzenia na teryto-
rium Polski doszło, to… Jesteśmy w stanie wyobrazić 
sobie, jak ogromne byłoby wówczas zaniepokojenie 
opinii publicznej. A więc istotne jest dla nas to, żeby 
z tego rodzaju sytuacji wyciągać wnioski, tak aby 
wprowadzić odpowiednią procedurę przeciwdziała-
jącą tego typu zjawiskom.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Resztę pan senator może sobie dopowiedzieć.
Pan senator Szewiński i pan senator Wojciechowski.
Bardzo proszę.

Senator Andrzej Szewiński:
Z uwagi na fakt zmiany architektury bezpie-

czeństwa na świecie – obserwujemy, co się dzieje 

dy administrator otrzymał informację, że jest jeden 
wyznaczony podmiot w Polsce, który ocenia i reko-
menduje podjęcie decyzji dotyczącej ewakuacji, lub 
nie, obiektu.

(Senator Józef Pinior: Przepraszam, Panie 
Ministrze, ale chciałbym dopytać: w tym samym 
momencie, kiedy jest informacja o alarmie?)

Administrator obiektu w momencie, w którym 
otrzymuje informację drogą telefoniczną, mailową 
– w zależności od tego, jaką fantazję mają osoby, 
które chcą tego rodzaju emocje przeżyć – wie, do 
kogo ma zadzwonić, wie, co ma przekazać, wie, że 
ma powiedzieć o formie, o treści, o godzinie prze-
kazania informacji, o każdym elemencie, który jest 
istotny do oceny, czy mamy do czynienia z poważ-
ną informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego, 
czy mamy do czynienia z kolejnym kosztownym 
dla państwa żartem. I cały algorytm, skuteczne 
poinformowanie… Przecież ta informacja tak na-
prawdę najczęściej wpływa do biura podawczego, 
do sekretariatu ministra, czyli do tych osób, które 
są na pierwszej linii, jeśli chodzi o odbieranie in-
formacji z zewnątrz, i one doskonale wiedzą, do 
kogo mają się zwrócić i pod jaki numer telefonu 
zadzwonić, co przekazać, żeby otrzymać stamtąd 
błyskawiczną rekomendację co do podjęcia decyzji 
o ewakuacji. I okazało się, że prosty mechanizm 
znalezienia jednego podmiotu, który będzie brał 
na siebie ciężar oceny sytuacji, wystarczył, żeby 
ograniczyć liczbę ewakuacji.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Szewiński i pan senator Wojciechowski.
(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze moje pyta-

nie dotyczące wypowiedzi marszałka Sikorskiego…)
Ale pan minister nie musi oceniać rządu czy mar-

szałka.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych Grzegorz Karpiński: Ja staram się 
odpowiadać…)

(Senator Jan Maria Jackowski: Przepraszam, Panie 
Marszałku, moje pytanie było konkretne. Chodzi o to, 
jak wygląda koordynacja w ramach struktur, skoro 
były minister spraw zagranicznych z układu rządzą-
cego podaje daną informację, a obecny minister spraw 
zagranicznych, jego następca, krytykuje go za tę wy-
powiedź dzisiaj rano w radio, a wczoraj w TVN? Jak 
wygląda ten przepływ informacji? O to mi chodzi.)

Dobrze.
(Senator Jan Maria Jackowski: To nie jest pry-

watna rozmowa…)
Oczywiście, Panie Senatorze.
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(senator A. Szewiński) Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Grzegorz Karpiński:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o kwestię, o której 

pan mówił, czyli wymianę informacji między po-
szczególnymi służbami odpowiedzialnymi za zwal-
czanie terroryzmu we Wspólnocie, to my jesteśmy 
bardzo zadowoleni. W Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego działa CAT, czyli Centrum 
Antyterrorystyczne ABW. To jest komórka orga-
nizacyjna agencji do spraw tego rodzaju zjawisk, 
której zadaniem jest między innymi utrzymywa-
nie bieżącego kontaktu ze służbami partnerskimi. 
Panie Marszałku, najbardziej obawiałem się tego, że 
w którymś momencie będę musiał powiedzieć, że 
informacji, które chciałbym podać, nie mogę podać, 
bo są niejawne. Panu senatorowi będę musiał odpo-
wiedzieć właśnie w ten sposób, to znaczy że o czasie 
reakcji nie będę mógł tutaj mówić. Pozostaje mi… 
Mogę to zilustrować tylko w jeden sposób. Otóż 
po zdarzeniu, które miało miejsce w styczniu we 
Francji, informacje pozyskane przez nas dzięki tej 
współpracy dawały bardzo pełny obraz tego zda-
rzenia, czego pewnie nie udałoby się osiągnąć bez, 
nie waham się użyć tego słowa, szacunku dla sposo-
bu, w jaki Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
współpracuje i działa ze swoimi służbami partner-
skimi.

Jeśli chodzi o skuteczność ujawniania sprawców, 
to z tym mamy duży kłopot, Panie Senatorze. Po 
pierwsze, niezadowalająca jest liczba zatrzymań 
osób, które w dalszym ciągu uważają, że fajną za-
bawą jest informowanie o ładunku wybuchowym 
podłożonym w instytucji publicznej. Po drugie, pro-
blem, o którym pan powiedział, czyli ujawnianie 
danych personalnych tych osób, nie leży w naszej 
gestii, choć w rekomendacji Międzyresortowego 
Zespołu do spraw Zagrożeń Terrorystycznych pod 
adresem ministra sprawiedliwości został sformuło-
wany taki postulat.

Panie Senatorze, wrócę do tego czasu reakcji. Ja 
oczywiście nie mogę mówić o czasach reakcji zwią-
zanych ze zjawiskami terrorystycznymi i dotyczących 
ogólnie działań Policji, ale… Obecnie trwa kontrola 
Najwyższej Izby Kontroli dotycząca właśnie tego 
zagadnienia. Jeśli pan senator pozwoli, to zrobimy 
tak, że ja będę pamiętał o tym, by natychmiast po 
otrzymaniu raportu przesłać go. I ewentualnie wtedy 
będziemy mogli o tym rozmawiać.

na Wschodzie, za wschodnią granicą Polski, czy to 
Bliski Wschód, płonąca Afryka… Można powiedzieć, 
że w ogóle świat się zmienił. A moje pytanie jest 
następujące: czy występują jakieś nowe mechani-
zmy współpracy wywiadów w obszarze identyfikacji, 
profilowania czy też, że tak powiem, prowadzenia 
potencjalnych terrorystów? Pytam o to, bo myślę, 
że to jest bardzo ważna kwestia, nad którą służby 
powinny się pochylić.

Druga sprawa. Mam pytanie… To nam pokaże, 
jaka jest skala zagrożeń w Polsce. Jaka była w 2014 r. 
liczba śledztw prowadzonych przez ABW czy też inne 
właściwe instytucje, dotyczących zagrożeń o charak-
terze terrorystycznym?

I trzecia sprawa. Chodzi o fałszywe telefonicz-
ne alarmy bombowe. Przywołam tutaj przykład 
Częstochowy, gdzie nie ma miesiąca, żeby przy-
najmniej dwa razy taki fałszywy alarm nie został 
podniesiony. Jaka jest skuteczność ujawniania osób, 
które taki proceder wykonują? I druga sprawa z tym 
związana. Chciałbym poruszyć kwestię tego, iż warto 
by było, jeżeli jest wysoka skuteczność ujawniania, 
nagłaśniać to w celu zmniejszenia liczby tego typu 
aktów. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
I pan senator Wojciechowski, bardzo proszę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jaki jest czas reakcji tych 

służb, które są najbliżej, na jakieś wydarzenia, 
zagrożenia? Chodzi mi o takie służby jak na przy-
kład policja. Spotkałem się z taką sytuacją, że 
w przypadku napadu – oczywiście nie terrory-
stycznego, to był, w cudzysłowie, napad firmy wy-
muszającej zwrot długów na pracownika jednego 
z urzędów w mieście powiatowym – dojazd policji 
trwał czterdzieści pięć minut. Policja wyjechała od 
razu, ale po drodze zauważyła wykroczenie dro-
gowe, więc zostawiła tamto zgłoszenie i zajęła się 
tym wykroczeniem drogowym. A w tym czasie ci 
wymuszacze zwrotu długów działali. Czy w tym 
zakresie coś się zmienia? Czy do takich zdarzeń 
na przykład policja będzie dojeżdżać szybciej, czy 
też jeżeli podczas dojazdu zauważy na przykład 
jakieś wykroczenia drogowe, to będzie się zaj-
mować na przykład wykroczeniami drogowymi, 
a nie tym zagrożeniem terrorystycznym? Dziękuję 
bardzo.
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Senator Józef Zając:

Panie Ministrze, występowanie tych problemów, 
o których tutaj rozmawiamy, ma bardzo zróżnicowa-
ny, że tak powiem, rozkład na terenie całego naszego 
kraju. Mieszkańcy terenów położonych przy grani-
cy ukraińskiej – niecałe dwadzieścia kilometrów od 
granicy – mają do czynienia z trochę innym świa-
tem, gdzie na co dzień dzieje się wiele rzeczy… Na 
posiedzeniu komisji obrony wspomniałem o tym, że 
istnieje pewien sposób przekraczania granicy – ta gra-
nica jest bardzo nieszczelna – z pomocą małych samo-
lotów. Szef Sztabu Generalnego bardzo się oburzył, 
gdy to usłyszał, ale przesłał mi odpowiedź, w której 
potwierdził, że taki lot – i to w dniu poprzedzającym 
wspomniane spotkanie – miał miejsce. Tam, przy 
granicy ukraińskiej, rodzą się zupełnie inne problemy. 
I informacja, która krąży wśród mieszkańców, że 
udaje się wykryć maksimum 10% przemytu, i to róż-
nego, bo chodzi nie tylko o papierosy i alkohol, brzmi 
bardzo niedobrze. To byłaby jedna sprawa. Wydaje mi 
się, że należy zwrócić na to szczególną uwagę. Tym 
bardziej że ruch jest ogromny, a urządzenia do wy-
krywania nielegalnego przekraczania granicy trochę 
nieszczęśliwie poustawiano – odsunięto je maksymal-
nie od punktu, w którym jest największe natężenie ru-
chu, czyli od przejścia w Dorohusku. Radary stoją we 
Włodawie, w Hrubieszowie. Co prawda zapewniano, 
że one zostały odpowiednio skonfigurowane i teraz 
wyłapują również to, co się dzieje nisko, ale zdaje 
się, że to nie jest tak… to chyba nie tak funkcjonuje. 
Proszę to potraktować jako sygnał od mieszkańców 
tamtych terenów, bo im bliżej centrum, tym sprawy 
wyglądają bardziej bezpiecznie, tymczasem w pobli-
żu granicy, zwłaszcza granicy ukraińskiej, niestety, 
widać, że jest bardzo poważny problem.

Drugi problem i związane z nim pytanie. Sieć 
uczelni wyższych jest w pewnym systemie mają-
cym za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa, bo 
gdy w jednym miejscu jest duże zgromadzenie ludzi, 
mogą się stać różne rzeczy. Powinniśmy się cieszyć, 
że nic się nie stało do tej pory, ale to, co robią uczel-
nie, czasami mnie przeraża, bo bezpieczeństwo jest 
zapewnione tylko na papierze. W skali kraju zapisuje 
się, można powiedzieć, niemal tony papieru – zapisuje 
się, jak zorganizowane jest to bezpieczeństwo, co 
robić w danej sytuacji itp., a tak naprawdę dana uczel-
nia nie ma nawet procy… Czy przewiduje się jakieś 
bardziej realne podejście do tych spraw zamiast tego 
ogromnie sformalizowanego i według mnie bardzo 
nieefektywnego? Dziękuję bardzo.

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

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Lasecki i pan senator Zając.

Senator Jarosław Lasecki:

Panie Ministrze, w swoim wystąpieniu powie-
dział pan o środkach, jakie zostały zakupione w tym 
roku po to, aby wesprzeć działania antyterrorystycz-
ne. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to mówił pan o ja-
kichś 5 milionach zł, stanowisku dowodzenia itd., 
itd. Ja zaś chciałbym zapytać o środki na służby 
specjalne. Jeżeli dobrze pamiętam, to tegoroczne 
budżety Służby Wywiadu Wojskowego i Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego zostały zwiększone, 
chyba o 80% w jednym przypadku i o 20% w dru-
gim przypadku. Jak to wygląda w przypadku służb 
cywilnych? Czy planują państwo w tym roku istotne 
zwiększenie budżetu dla tych służb? Chodzi o to, 
że tak naprawdę działania antyterrorystyczne to 
w pierwszej kolejności analiza, w drugiej kolejności 
prewencja, a dopiero później ochrona, zwalczanie, 
no i wynikające z tego wnioski, a to ktoś musi robić. 
Chciałbym zapytać, w jakim zakresie przewidują 
państwo zwiększenie budżetu służb specjalnych 
w Polsce i czy będzie to istotne zwiększenie. To 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. O ile sobie przypominam, 
w prasie były informacje o udaremnionych za-
machach terrorystycznych, bodajże w 2013 r. 
Chodziło o pasterkę w ważnych kościołach pol-
skich, a mianowicie w Krakowie, Warszawie, 
Gdańsku i, jeśli dobrze pamiętam, w Gnieźnie 
bądź w Poznaniu. Czy pan minister mógłby po-
wiedzieć coś na ten temat? No, to była informa-
cja istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa. 
Skoro ta akcja zakończyła się dobrym skutkiem, 
to dlaczego państwo o tym nie informują? Czy są 
jakieś procedury, które pozwalałyby na wyciąga-
nie pozytywnych wniosków z udaremnienia tego 
rodzaju ataków?

I trzecie pytanie, związane z tym, jakie działania 
edukacyjne zamierzają państwo przeprowadzać. Jak 
dotąd to nie jest tylko kwestia fałszywych alarmów, 
ale także kwestia bagaży pozostawionych w centrach 
handlowych czy na lotniskach. Czy państwo planu-
ją jakieś działania edukacyjne czy też jakieś akcje, 
no, powiedziałbym nawet, reklamowe w mediach? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Zając, bardzo proszę.
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Ta kwestia dotycząca uczelni wyższych nie była 
przedmiotem zainteresowania Międzyresortowego 
Zespołu do spraw Zagrożeń Terrorystycznych. 
Pokuszę się o analizę i sprawdzę, czy tego rodzaju 
sytuacje, które wymagałyby pilnej interwencji, rze-
czywiście występują. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Pani senator, pani marszałek Pańczyk-Pozdziej, 

a potem panowie senatorowie Klima i Cimoszewicz.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, wiadomo, że Polska, że tak po-

wiem, nie leży w strefie największego rażenia, gdy 
chodzi o terroryzm, ale chociażby z uwagi na na-
sze zaangażowanie w obronę interesów Ukrainy 
na pewno na tej linii się znajdujemy. Tymi, którzy 
mogą być potencjalnymi terrorystami, są zarówno 
osoby przypadkowo znajdujące się w naszym kraju, 
jak i te, które są tu legalnie, mają obywatelstwo czy 
są współmałżonkami osób mających obywatelstwo. 
Moje pytanie brzmi tak: czy są dane, które pokazują, 
że któryś z krajów muzułmańskich szczególnie się 
nami interesuje?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
I pan senator Klima, sprawca tego zamieszania. 

Bardzo proszę.

Senator Maciej Klima:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam kilka krótkich pytań.
To dobrze, że ten program wreszcie powstał. Ten 

program powstawał bardzo długo; jest to drugi znany 
nam taki program. I mam pytanie: dlaczego pierw-
szy program, dotyczący okresu 2014–2019, nie zo-
stał wprowadzony? Dlaczego są takie opóźnienia we 
wprowadzaniu wspomnianego programu w stosunku 
do innych krajów Unii Europejskiej? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie. Czy w trakcie prac nad progra-
mem instytucjom lub organizacjom, które brały 
udział w jego tworzeniu, nie nasuwały się potrzeby 
wprowadzenia nowych zmian legislacyjnych w zakre-
sie naszego polskiego prawa, które dawałyby większą 
szansę na walkę z terroryzmem? To jest jeden, że tak 
powiem, podpunkt pytania. Drugi podpunkt: w wal-
ce z terroryzmem niezmiernie ważną kwestią jest 
monitorowanie finansowania terroryzmu. Prosiłbym 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Grzegorz Karpiński:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Kwestie dotyczące budżetu i ewentualnych środ-

ków na doposażenie Policji w sprzęt służący do 
zwalczania zjawisk terrorystycznych cały czas są 
przedmiotem naszych działań. Nawet jeżeli formal-
nie budżet Policji rośnie tak jak wszystkie wskaźniki 
budżetowe, to w ramach gospodarowania środkami 
na zwalczanie terroryzmu, które są w dyspozycji 
ministra spraw wewnętrznych, znajdujemy środki… 
Nawet ta debata pozwala mi z optymizmem myśleć 
o tym, że w kolejnej ustawie budżetowej być może 
tych środków będzie więcej.

Pan senator pytał o budżet służb specjalnych. Ja 
na to pytanie nie odpowiem, bo to nie jest część bu-
dżetowa ministra spraw wewnętrznych, ale postaram 
się, żeby taka informacja została pilnie przekazana.

Niestety nie dysponuję też wiedzą, którą mógłbym 
przekazać, dotyczącą informacji medialnych o za-
grożeniach mogących wystąpić podczas pasterek itp.

Kwestia, o której mówił pan w ostatnim swoim py-
taniu dotyczącym działań edukacyjnych, jest przed-
miotem zainteresowania, jeśli chodzi o Narodowy 
Program Antyterrorystyczny. Jeszcze w tym roku 
do wszystkich szkół zostanie przekazany instruktaż 
dotyczący zachowania w określonych sytuacjach. 
Jak sądzę, on będzie dotyczył także tego, o czym 
mówiłem, odpowiadając na pytania pana senato-
ra Piniora o fałszywe alarmy bombowe. Będzie to 
precyzyjna informacja dla dyrektorów, nauczycieli 
i uczniów, łącznie z poleceniem przeszkolenia i prze-
trenowania tych procedur na terenie szkół z udziałem 
policji lokalnej. Chodzi o odpowiednie zachowania 
w przypadku wystąpienia tego rodzaju zjawiska. Jeśli 
pamięć mnie nie myli, to podstawowym elementem 
będzie kwestia wtargnięcia uzbrojonego osobnika na 
teren szkoły. Wszystkie inne procedury, które jak na 
razie są nam bliższe – chodzi o zachowanie w takich 
sytuacjach jak pożar, jak… No, pożar to tak naprawdę 
podstawowe zjawisko związane z ewakuacją budynku 
szkoły. W naszej ocenie te procedury są dość dobrze 
ćwiczone w szkołach. Element związany z wtargnię-
ciem osobnika na teren nie był jeszcze specjalnie 
przedmiotem zainteresowania.

Pan senator pytał o kwestię dotyczącą granicy 
ukraińskiej. Ja o tym mówiłem w swoim wystąpie-
niu. Podejmujemy takie działania, które wzmacniają 
Straż Graniczną na tym odcinku granicy. Oczywiście 
jest to odpowiedź na zdarzenia, które obserwujemy 
od półtora roku na Ukrainie. Ten pogląd… Tę tro-
skę pana senatora co do zwiększenia wyzwań, jakie 
są związane z tą granicą, my również wyrażamy. 
Dostrzegamy tę kwestię.
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(senator M. Klima) kowaniu raportu senackiej komisji obrony Stanów 
Zjednoczonych. Ale nie ma takiego zjawiska, żeby 
któreś państwo czy też któraś z organizacji terrory-
stycznych szczególnie zwracała uwagę na terytorium 
Polski bądź na polskich obywateli.

To, że program antyterrorystyczny został przyjęty 
w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku, wynika, 
Panie Senatorze, niestety, z banalnego formalizmu. 
Wspomniany program jest elementem – i o tym też 
starałem się już mówić – wszystkich strategii, które 
musiały być wcześniej przyjęte przez rząd. Ustawa 
o polityce rozwojowej zakłada, że najpierw ma być 
przyjętych dziewięć strategii, to znaczy najpierw stra-
tegia długookresowa, średniookresowa… Najpierw 
dziewięć strategii, a dopiero potem poszczególne 
programy realizacji strategii. I…

(Senator Maciej Klima: Legislacja…)
Tak, tak, ja mam to zapisane, tylko chcę powie-

dzieć jeszcze parę słów komentarza.
Mam problem ze sformułowaniem myśli, bo nie 

chodzi mi o to, żeby powiedzieć, że omawiany tu 
program jest niepotrzebny – on jest niezwykle po-
trzebny, dlatego że porządkuje działania. Ale chcę 
zapewnić Wysoką Izbę, że my tak naprawdę reali-
zowaliśmy postanowienia omawianego tu programu 
jeszcze przed jego przyjęciem. Zadania, które są wy-
znaczone dla poszczególnych służb, i tak muszą być 
realizowane, więc formalizm, jakiego wymaga od nas 
ustawa o zasadach polityki rozwojowej… Oczywiście 
zastosowaliśmy się do niego. Mieliśmy zdefiniowane 
pola zagrożeń, jak je określiłem w pierwszej części 
mojego wystąpienia, i były podejmowane działania. 
Obecnie dokument ten pozwala nam te działania upo-
rządkować, ale też rozliczać podmioty, które zostały 
tam wskazane, ze skutecznego wdrażania poszcze-
gólnych zadań.

Zmiany legislacyjne, o których mówił pan se-
nator, są przedmiotem zainteresowania zespołu. 
Poleciliśmy grupie ekspertów przejrzenie usta-
wodawstwa antyterrorystycznego państw, któ-
re mają szersze doświadczenie w tym zakresie. 
Obserwujemy dość niebezpieczną tendencję do 
zaostrzania przepisów antyterrorystycznych w ro-
dzinie państw europejskich, które zaczynają zbliżać 
się do granicy wolności i swobód obywatelskich. 
Przykład brytyjski, o którym mówiłem, dotyczący 
wyposażenia urzędnika na lotnisku w możliwość 
pozbawiania obywatelstwa – to nie zostało, jeśli 
dobrze pamiętam, ostatecznie przyjęte przez parla-
ment brytyjski, ale było dyskutowane – wydaje się 
być już nawet przekroczeniem granicy właściwej 
dla państw demokratycznych. Wyniki tej analizy 
powinniśmy mieć w pierwszym kwartale, czyli wła-
ściwie już na dniach. Po sprawdzeniu propozycji eks-
pertów będziemy ewentualnie proponować zmiany 
w prawie lub alternatywne rozwiązania, które w tej 

pana ministra o kilka słów na ten temat, bo to jest 
sprawa, powiedziałbym, dość istotna. I trzeci pod-
punkt we wspomnianym temacie. Inne państwa, 
Panie Ministrze, mają dużo większe doświadczenia 
w zakresie walki z terroryzmem; to są wieloletnie 
doświadczenia. Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej, 
instytucje państwa polskiego, służby nie powinny 
nawiązać ściślejszych kontaktów celem poznania – na 
przykład jeśli chodzi o Izrael – jak wygląda sytuacja 
właśnie w takich krajach? Bo trzeba się uczyć od 
tych, którzy mają wspomniane doświadczenia dużo 
bardziej, powiedziałbym, rozwinięte.

Wrócę do kwestii granicy, o której mówił pan 
senator Zając. Według informacji, które posiadam, 
w roku budżetowym 2015 planuje się zmniejszenie 
– o kilkaset – liczby etatów Straży Granicznej. Czy 
to jest prawda, czy nie? Mamy oczywiście otwar-
tą granicę z wieloma krajami Unii Europejskiej, ale 
mamy również granicę z Federacją Rosyjską, przez 
którą w ramach małego ruchu granicznego dużo ła-
twiej mogą…

(Głos z sali: Zielone ludziki…)
Nie tyle zielone ludziki… Ale, powiedzmy so-

bie, mogą jednak wkraczać pewne grupy. Mają 
otwartą granicę i mogą wkraczać nie tylko na teren 
Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także na teren Unii. Ja 
już kilka miesięcy temu zwracałem w swoim oświad-
czeniu uwagę na wspomnianą kwestię, na to, czy nie 
należałoby wprowadzić większej, powiedziałbym, 
kontroli w omawianym tu zakresie, ponieważ teren, 
o którym mowa, jest w moim odczuciu nie w pełni 
kontrolowany. Dziękuję.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Grzegorz Karpiński:
Panie Senatorze, nie ma… To znaczy żaden kraj, 

który albo jest wylęgarnią terroryzmu, albo finansuje 
terroryzm… Nie mogę pokusić się o stwierdzenie, 
żeby taki kraj szczególnie interesował się Polską czy 
żeby stamtąd pochodziły szczególne sygnały doty-
czące naszego terytorium czy naszych obywateli. To 
zawsze jest umieszczone w całym kontekście ideolo-
gicznym działań terrorystów, Polska zaliczana jest 
do krajów, które należą do rodziny państw demokra-
tycznych, jest ważnym jej elementem, miała swoje… 
Ta szczególna uwaga, o którą być może pani pyta, 
miała miejsce w grudniu ubiegłego roku po opubli-
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(sekretarz stanu G. Karpiński) Senator Włodzimierz Cimoszewicz:

Dziękuję.
Panie Ministrze, prawdopodobna liczba obywateli 

naszego kraju zaangażowanych w Państwie Islamskim 
jest na szczęście niewysoka. Czy może pan się wypo-
wiedzieć, nie wdając się nadmiernie w szczegóły, na 
temat rozpoznanej i znanej motywacji tych ludzi? Czy 
to są radykałowie polityczni, czy to są radykałowie 
religijni, czy też to są osoby o jakichś rozpoznanych 
problemach emocjonalnych czy psychicznych? Co ich 
do tego popchnęło?

Drugie pytanie dotyczy współdziałania ze służ-
bami innych państw. Pan częściowo na ten temat już 
się wypowiadał, ale przyznam szczerze, że słuchając 
pana, nie odniosłem wrażenia, że przez pana przema-
wia taka pewność, iż współpraca polskiego wywiadu 
z wywiadami innych państw jest wystarczająco stała, 
intensywna i sprawna. Czy może pan bardziej jedno-
znacznie na ten temat się wypowiedzieć? Podstawowe 
źródła zagrożeń są poza granicami naszego kraju i to 
rozpoznanie na zewnątrz musi mieć decydujące zna-
czenie. Dziękuję bardzo.

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

Senator Bogdan Pęk:
Dziękuję.
Panie Ministrze, mam kilka pytań.
Pierwsze pytanie, techniczne. Czy w tym wzmac-

nianiu ochrony granicy wschodniej, granicy Unii 
Europejskiej partycypuje też Unia Europejska? A je-
żeli tak, to w jakiej mierze? I czy były podejmowane 
działania rządu, żeby taką partycypację uzyskać?

Drugie pytanie dotyczy wojny elektronicznej, 
a ściślej mówiąc, ataków hakerskich na szczególnie 
wrażliwe systemy ważnych instytucji. Czy zabezpie-
czenie w tym obszarze jest wystarczające, czy podej-
mowane są działania w tym zakresie? Bo czytałem 
analizę, z której wynika, że to może być najbardziej 
wrażliwy obszar, gdyż taki atak oznacza maksymal-
nie duże skutki i straty z tym związane.

Trzecie pytanie, związane z przypadkami, które 
miały miejsce w Polsce, a które mogą być elemen-
tem terroryzmu biologicznego. Mianowicie chodzi 
o te słynne świnie znalezione kilkaset metrów od 
granicy, zarażone pomorem afrykańskim. Ich znale-
zienie odbiło się ogromnym echem, tak jakby to było 
przygotowane, i była to przyczyna potężnych strat 
ekonomicznych w polskiej gospodarce, w polskim 
rolnictwie. Czy ten element w ogóle jest brany pod 
uwagę? Czy były prowadzone jakiekolwiek działania 

chwili rozważamy. W Radzie Europy, która podjęła 
się wysiłku zmiany jednej z konwencji dotyczących 
przeciwdziałania terroryzmowi, trwają prace zmie-
rzające do tego, żeby na terenie Europy wprowadzić 
wspólne dla wszystkich państw definicje dotyczące 
takich zagadnień jak finansowanie terroryzmu, szko-
lenie w celu wykonywania zamachu terrorystyczne-
go… My jesteśmy tam dość aktywni, nawet z punktu 
widzenia wewnętrznych relacji w Radzie Ministrów. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowuje 
instrukcję do negocjacji tego dokumentu.

Kwestia finansowania terroryzmu jest oczy-
wiście zagadnieniem, którego analizą zajmuje się 
generalny inspektor informacji finansowej. Ja mogę 
tylko powiedzieć, że analizy GIIF… Kilkanaście 
takich analiz było kierowanych do Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale w ubiegłym 
roku żadne postępowanie nie zostało wszczęte 
przez agencję.

Pan senator pytał o to, czy czerpiemy z doświad-
czeń bardziej doświadczonych państw. Tak, ten proces 
trwa. Nawet w maju albo w kwietniu – przepraszam, 
nie pamiętam dokładnie – policjanci będą uczestni-
czyli w szkoleniach w Jordanii. Staramy się być na 
bieżąco nie tylko w zakresie szkolenia policjantów 
czy służb do fizycznego zwalczania terroryzmu, ale 
również dążymy do tego, żeby poziom analityczny 
uwzględniał doświadczenia tamtych krajów, bo z na-
szego punktu widzenia kluczowe jest to, żeby odpo-
wiednie analizy, które mogą przeciwdziałać zjawisku, 
były na takim poziomie, żeby móc podejmować ade-
kwatne działania.

I ostatnia kwestia, kwestia dotycząca granicy 
z Federacją Rosyjską. To jest granica wymagająca 
szczególnej troski ze strony resortu spraw wewnętrz-
nych. Ogromne środki zostały zaangażowane w roz-
budowę infrastruktury chroniącej przed nieupraw-
nionym przekraczaniem granicy. Miałem możliwość 
wizytowania tej granicy w towarzystwie ministra 
Piotra Stachańczyka, który odpowiada za funkcjo-
nowanie Straży Granicznej. Wysiłek, który jest tam 
podejmowany przez strażników granicznych – po 
pierwsze, w zakresie należytego rozłożenia placówek 
ochronnych, a po drugie, w zakresie doposażenia 
ich w sprzęt elektroniczny służący do monitorowa-
nia – prowadzi mnie do bardziej optymistycznych 
wniosków niż wnioski pana senatora.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Teraz pan senator Włodzimierz Cimoszewicz, 

a potem senator Bogdan Pęk.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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(senator B. Pęk) bo od tego jest właśnie CAT, ale choćby wspólnych 
szkoleń. One są dla nas, tak jak odpowiadałem wcze-
śniej, kluczowym elementem pozyskiwania doświad-
czenia, które inne państwa już nabyły.

Unia Europejska partycypuje w ochronie swojej 
zewnętrznej granicy. Ja w tej chwili nie pamiętam 
kwot, pozwolę więc sobie uzupełnić tę informację, 
jaki to jest poziom po naszej stronie, a jaki – po stro-
nie Wspólnoty. Do zwalczania zjawisk dotyczących 
zagrożeń w internecie jest w Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego przeznaczona specjalna jednostka 
CERT.gov.pl, której zadaniem jest przeciwdziałanie 
tego rodzaju zagrożeniom i wykrywanie ich.

(Senator Bogdan Pęk: A hakerskie…)
Też.
Pan senator pytał też o bioterroryzm. Mogę powie-

dzieć, że już przed Euro 2012 pozwoliliśmy sobie się-
gnąć po amerykańskie doświadczenia w tym zakresie. 
I jest to jeden z tych rodzajów terroryzmu, co do któ-
rego już są opracowane zasady współpracy z Siłami 
Zbrojnymi. Mówię o tym dlatego, że Siły Zbrojne 
dysponują narzędziem w postaci swojego instytutu 
w jednej z miejscowości, gdzie jesteśmy w stanie dość 
szybko ustalić, z jakiego rodzaju substancją mamy 
do czynienia, bez konieczności tworzenia nowego, 
specjalnie do tego przeznaczonego laboratorium czy 
nowej instytucji. I właśnie dzięki temu, że możemy 
porozumieć się co do działań służb, jesteśmy w stanie 
tego rodzaju zagrożenie dość sprawnie, a nawet bar-
dzo sprawnie wykrywać; mam na myśli rozpoznanie 
co do tego, z jakim rodzajem substancji mamy do 
czynienia. I to też jest efekt pracy Międzyresortowego 
Zespołu do spraw Zagrożeń Terrorystycznych.

Sam program, Panie Senatorze, nie przewiduje 
żadnych zapowiedzi ograniczania swobód i wolności 
obywatelskich pod hasłem „zwalczanie międzynaro-
dowego terroryzmu”. Ale ja nie wykluczam, że tego 
rodzaju debaty będziemy odbywać. I zawsze będzie-
my musieli sobie wtedy postawić takie pytania, jak 
choćby o taką kwestię, która już dziś budzi ogromne 
kontrowersje, mianowicie o wspólną bazę danych, 
do której mają dostęp służby specjalne, dotyczącą 
podróżowania samolotem po Europie. Czy to już 
jest naruszenie swobód obywatelskich, czy jeszcze 
nie, i czy jest ono usprawiedliwione w kontekście 
zagrożeń, które są w Europie, czy jeszcze nie? O ile, 
jak mówię, sam program nie przewiduje tego rodza-
ju rozwiązań, o tyle analizy, które czynimy i fakt, 
który obserwujemy, mianowicie jak bardzo zmienia 
się ustawodawstwo w szeroko rozumianej rodzinie 
państw euroatlantyckich – ostatnio Australia wprowa-
dziła bardzo drastyczne przepisy antyterrorystyczne, 
które zresztą budzą moje duże wątpliwości – wska-
zują na to, i spodziewam się tego, że w najbliższym 
czasie również my będziemy musieli taką dyskusję 
odbyć. Ale sam program na ten temat milczy.

w tej materii? Czy jest to zawarte w programie? Bo 
wydaje się, że to może być jeden z najtańszych i naj-
bardziej groźnych w skutkach ataków.

I wreszcie kolejne pytanie, chociaż pan już czę-
ściowo na nie odpowiedział. Mnie jednak interesuje, 
czy w naszym programie walki z terroryzmem są 
istotne ograniczenia wolności obywatelskich. Chodzi 
o zasadę, że walka z terroryzmem – tak, ale nie może 
być to pretekst do istotnego ograniczania praw i wol-
ności obywatelskich, bo wtedy jest oczywiście sprze-
ciw.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Grzegorz Karpiński:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o motywy działania 

tych osób, to tak, my oczywiście pokuszamy się o to, 
żeby odnaleźć źródło ich decyzji o tym, żeby wyje-
chać i się szkolić. Gdybym miał mocno generalizo-
wać, powiedziałbym, że część z nich to są obywatele, 
którzy wyjechali wcześniej z Polski, na przykład na 
teren Niemiec, i tam związali się z radykalnymi śro-
dowiskami albo poprzez związki rodzinne, albo po-
przez związki zawodowe, albo osobiste, no, poprzez 
najróżniejsze związki. Raczej tam bym poszukiwał 
źródeł ich decyzji czy motywu ułożenia sobie życia 
w nowej społeczności; zostali do niej przyjęci i pod-
dani bardzo dużej indoktrynacji. Jednak to się stało 
na terenie innych krajów Europy. Nie zidentyfikowa-
liśmy, o ile dobrze pamiętam, ani jednej osoby, która 
takiej indoktrynacji byłaby poddana na terenie Polski 
i na skutek tej indoktrynacji przez jakiś podmiot mia-
łaby wyjechać do Państwa Islamskiego. To są raczej 
nasi obywatele, którzy już wcześniej opuścili Polskę 
i tej indoktrynacji zostali poddani poza jej granicami.

Miejscem współpracy naszych służb, jak o tym 
wcześniej mówiłem, jest Centrum Antyterrorystyczne 
ABW. To nie jest tylko nazwa, to jest instytucja, która 
działa dwadzieścia cztery godziny na dobę i jest pod-
stawowym miejscem zbierania wszystkich informacji 
od służb partnerskich dotyczących określonych zja-
wisk oraz prowadzącym działania analityczne dla po-
trzeb choćby Międzyresortowego Zespołu do spraw 
Zagrożeń Terrorystycznych. Ale oprócz współpracy 
na poziomie strategicznym każda służba ma swoje 
partnerskie odpowiedniki, z którymi współdziała na 
bieżąco, i to nie tylko w zakresie wymiany informacji, 
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agowania na zjawiska terrorystyczne i zapobiegania 
im. Nawet tych rozwiązań, które, jak pan to nazwał, 
ocierają się o granice wolności słowa. Bo kto inny 
ma je wprowadzać, jeżeli nie Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych?

Mam kilka uwag w związku z tym, o czym pan 
powiedział, kiedy odpowiadał pan na pytania kole-
gów senatorów. Co do finansowania, to w programie 
jest taki zaskakujący dla mnie passus na stronie 52, 
w którym mowa o tym, jak małe są środki przewidzia-
ne na finansowanie opisanych w programie zadań. 
Zaznaczam: są to małe, właściwie śladowe wydatki. 
Na przykład na rok 2015 przewiduje się tylko kwotę 
900 tysięcy zł. Jak pamiętam z własnego doświadcze-
nia, byli tacy ludzie, którzy w ministerstwie obrony 
chcieli wybudować basen rehabilitacyjny w sanato-
rium w Krynicy za 6 milionów zł. Tak więc chciałbym 
zapytać, co wspomniane kwoty znaczą. Bo co prawda 
jest niewielki przyrost wydatków w latach 2016–2019, 
w każdym roku 3 miliony zł, ale skala zagrożenia, 
przed jakim stoją nasze społeczeństwo i państwo, 
jest znacznie większa, potrzeby są znacznie większe 
aniżeli 900 tysięcy zł czy 3 miliony zł. Rozumiem, 
że są to kwoty z rezerwy celowej na wspomniany cel, 
na wydatki majątkowe. Zakładam, że poszczególne 
resorty mają w swoich budżetach zagwarantowane 
środki na przygotowanie antyterrorystyczne w ra-
mach swoich kompetencji. Chciałbym jednak, żeby 
to padło z pańskich ust i żebyśmy wiedzieli, jaka jest 
skala zwiększania wydatków na zwalczanie terrory-
zmu. Przypomnijmy, że we Francji po atakach braci 
Kouachi rząd wyasygnował dodatkowe 600 milio-
nów euro na zwiększenie zdolności do reagowania 
antykryzysowego. To po pierwsze.

Po drugie, nie znalazłem w omawianym tu progra-
mie rozstrzygnięcia, wydaje mi się, kluczowej kwe-
stii, jeżeli chodzi o prowadzenie działań w zakresie 
zwalczania terroryzmu na miejscu zdarzenia, gdyby 
do niego doszło, a konkretnie kwestii dowodzenia 
całą operacją. Bo dominuje oczywiście policja, ale 
ratownictwo medyczne i straż pożarna też mają, że tak 
powiem, swoje do zrobienia w trakcie wspomnianego 
zdarzenia. Moje pytanie jest takie: czy jest ostatecznie 
i jednoznacznie rozstrzygnięta kwestia dowodzenia 
wspomnianą operacją, ponad służbami, które bio-
rą udział w likwidacji zdarzenia, o którym mowa? 
Osobiście życzyłbym sobie, żeby w takiej sytuacji 
był dowódca rekrutujący się z policji, skoro najwięk-
szy zakres zadań spoczywa właśnie na policji. To po 
drugie.

Po trzecie: pan z dużą ostrożnością odniósł się do 
kwestii PNR, czyli Passenger Name Record. Proszę 
mi wytłumaczyć, z czego bierze się ta ostrożność, 
skoro i tak obecne regulacje unijne przewidują in-
formowanie służb o bazach nazwisk linii lotniczych, 
jeżeli tylko jest wystąpienie ze strony służb. Obecnie 

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Słoń i potem ponownie pan senator 

Klich.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy państwo obserwujecie bądź 

monitorujecie wzrost liczby powstających niewielkich 
firm, szczególnie punktów gastronomicznych i firm 
w innej branży, które uwiarygadniają pobyt na tere-
nie naszego kraju określonych grup ludzi? Chodzi 
mi o to, czy tego typu zjawiska są przez państwa 
obserwowane i analizowane, szczególnie w miastach 
średniej i dużej wielkości.

Drugie pytanie dotyczy kwestii ujęć wody. Pan mi-
nister mówił już tutaj o biozagrożeniach, ale ja mam 
na myśli szczególnie te bardzo wrażliwe miejsca, czy-
li ujęcia wody pitnej. Co w związku z programem 
będzie przedsięwzięte w celu większej ochrony takich 
właśnie miejsc? Pytam dlatego, że od jakiegoś czasu 
obserwujemy… No, właściwie nie obserwujemy, żeby 
cokolwiek w tej materii się zmieniło – ujęcia wody 
często są zabezpieczane w sposób niewystarczający, 
a właściwie niezabezpieczane.

Kolejne pytanie dotyczy tego, o czym mówił już 
pan senator Pęk, czyli cyberataków. Czy w projekcie 
budżetu były większe środki na przeciwdziałanie 
wspomnianego typu zjawiskom niż te, które znala-
zły się w budżecie? A jeśli tak, to jaka była skala 
zmniejszenia wspomnianych środków i czy minister 
finansów jest przez państwa monitowany o to, żeby 
takie środki były sukcesywnie zwiększane?

Kolejne pytanie dotyczy systemu konwencjonal-
nego powiadamiania o zagrożeniach – nie tylko na 
czas ataków, powiedzmy, powietrznych, lecz także na 
czas ataków innego rodzaju. Chodzi mi tutaj głównie 
o system powiadamiania za pomocą syren alarmo-
wych. Na ile wspomniany system jest przez państwa 
monitorowany i sprawdzany? I na ile może on być 
skuteczny w sytuacji tak niskiej świadomości spo-
łecznej odnośnie do takiego sposobu informowania 
o zagrożeniach? Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Ministrze, sugeruję mieć mniej obaw, jeżeli 

chodzi o wprowadzanie nowych rozwiązań, które 
by wzmacniały gotowość naszego systemu do re-
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(senator B. Klich) jako podstawowe zadania do rozwiązania problemy, 
o których mówił pan senator.

Teraz szczegółowe pytanie pana senatora doty-
czące rozpoznawania firm, które, jak pan to określił, 
uwiarygodniają pobyt cudzoziemców. Tak, są przed-
miotem naszego zainteresowania. W tym momencie 
mogę powiedzieć tylko o tym, że ostatnio szczególnie 
zainteresowani jesteśmy firmami medycznymi, które 
pod pozorem leczenia, tak jak pan to określił, uwia-
rygodniają pobyt różnych osób, przy czym te osoby 
nie do końca mają coś wspólnego z leczeniem. Jest 
to też realizacja podstawowego elementu przeciw-
działania zjawiskom o charakterze terrorystycznym, 
jakim jest kontrolowanie migracji. Odpowiadając na 
wcześniejsze pytania pana senatora, powiem, że my 
z rodzimym zjawiskiem terroryzmu prawdopodobnie 
przed długi czas nie będziemy mieli do czynienia, 
w związku z tym dla nas potencjalnym źródłem terro-
ryzmu jest migracja. I w odpowiedzi na to zagrożenie 
firmy, które pod pozorem podejmowania rzeczywistej 
działalności gospodarczej podejmują inną działal-
ność, są przedmiotem zainteresowania MSW.

Dowodzenie operacją na miejscu zdarzenia. Ta 
kwestia rozstrzygnięta jest jednoznacznie – dowodzi 
Policja. Oczywiście pozwoliliśmy sobie… To też było 
sprawdzane w ramach tych ćwiczeń. Mogę powie-
dzieć o tym, że ich elementem było – zresztą mówi-
łem o tym – śledztwo powybuchowe. Zostało zawarte 
porozumienie pięciu służb, które przy tego rodzaju 
sytuacjach mogą brać udział w operacji na miejscu 
zdarzenia. W ramach tego ćwiczenia sprawdzaliśmy, 
czy ono zadziała w praktyce, czy rozstrzygnięcia, 
które zostały zawarte w porozumieniu, zadziałają. 
Oczywiście raportu jeszcze nie mam, bo to było ty-
dzień temu, ale podstawowe rozstrzygnięcie jest takie, 
że to będzie Policja, choć w przypadku niektórych 
rodzajów zjawisk terrorystycznych, choćby takich jak 
związane z wykorzystaniem środków biologicznych 
czy chemicznych, nacisk jest położony na współpra-
cę z Państwową Strażą Pożarną jako instytucją wy-
posażoną w kompetencje i sprzęt do zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się takiego zagrożenia. Ale, jak 
mówię, zasada jest taka, że dowodzi Policja.

Kiedy mówiłem, Panie Senatorze, o obawach 
dotyczących kwestii praw człowieka, to raczej cho-
dziło mi o to, żebyśmy mieli na uwadze fakt, że ta 
dyskusja jest przed nami. Był to raczej mój apel, 
również pod adresem Senatu, żeby – o podobnej 
sprawie mówił pan senator Klich – brać jednak pod 
uwagę to, że bez odpowiednich narzędzi prawnych 
możemy mieć problem ze zwalczaniem tego rodzaju 
zjawisk. Pan senator precyzyjnie zdiagnozował, na 
czym polega problem choćby z dostępem do baz 
pasażerów. Dzisiaj służby mają do nich dostęp, ale 
na wniosek. Postulat jest taki, żeby działo się to nie-
jako online, automatycznie, żeby jedna baza… I to 

w Europie rozmawiamy o automatyzmie, a nie tylko 
o informowaniu, bo informowanie już jest, wtedy 
kiedy służba o to zapyta. Skąd ta obawa przed auto-
matycznym mechanizmem powiadamiania służb co 
do danych pasażerów? Osobiście nie widzę w tym 
większego problemu w sytuacji, kiedy chodzi o bez-
pieczeństwo milionów obywateli podróżujących sa-
molotami po Europie.

I wreszcie ostatnia kwestia, to jest kwestia eduka-
cji i promocji świadomości antyterrorystycznej. Pan 
wspomniał o specjalnej instrukcji, jak zachować się 
w wypadku zdarzenia terrorystycznego. Myśmy przed 
laty wspólnie z minister Hall wprowadzili przedmiot: 
edukacja dla bezpieczeństwa. W podręcznikach do 
tego przedmiotu i na poziomie gimnazjalnym, i na 
poziomie licealnym jest oczywiście rozdział poświę-
cony współczesnemu terroryzmowi i zachowaniu się 
w przypadku zdarzenia o charakterze terrorystycz-
nym. No, ale jest tak, Panie Ministrze, że ucznio-
wie traktują te wątki z edukacji dla bezpieczeństwa 
troszkę tak, jak naukę o bitwie pod Cedynią, czyli jak 
rzeczy bardzo odległe, a nauczyciele bardzo często 
traktują ten przedmiot jako drugorzędny. W moim 
osobistym przekonaniu to jest właśnie narzędzie, przy 
pomocy którego należy edukować społeczeństwo, 
młodą generację, jak reagować w przypadku zdarzeń 
o charakterze terrorystycznym. Prosiłbym o opinię 
w tej sprawie, bo trzeba by było znacznie więcej uwa-
gi poświęcić temu przedmiotowi. A na pewno trzeba 
by było zmienić portal informacyjny o działaniach 
antyterrorystycznych, będący pod państwa kuratelą, 
ponieważ w porównaniu ze stronami, które tworzą 
i którymi posługują się terroryści, jest on dla młodego 
człowieka, niestety, wielokrotnie mniej atrakcyjny 
wizualnie. Dziękuję bardzo.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Grzegorz Karpiński:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pozwolę sobie połączyć odpowiedzi na te pyta-

nia, bo one w dużej mierze dotyczyły środków bu-
dżetowych, ale też dotyczyły bardzo szczegółowych 
kwestii, takich jak ujęcia wody czy konwencjonalny 
system powiadamiania, a one nie są elementami tego 
programu. Program nie odpowiada szczegółowo na 
tego rodzaju zagadnienia, dopiero działania dedy-
kowane poszczególnym służbom być może wskażą 
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(sekretarz stanu G. Karpiński) zjawiskom terrorystycznym są w budżetach poszcze-
gólnych formacji i służb odpowiedzialnych za zwal-
czanie tych zjawisk.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję.
Pan senator Jackowski i ponownie senator 

Wojciechowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pierwsze pytanie jest takie: czy po przyjęciu tej 

strategii działań antyterrorystycznych zaistnieje ko-
nieczność jakiejś modyfikacji polityki migracyjnej? 
Wspomniał pan minister, że wewnętrznego zagroże-
nia w Polsce na razie raczej nie ma, przynajmniej na 
jakąś większą skalę. Jeżeli już, to byłoby to zagrożenie 
o charakterze zewnętrznym.

Drugie pytanie. Wiem, że przed laty była roz-
ważana koncepcja, żeby szpital solski w Warszawie 
był przeznaczony do… Chodzi o zdarzenia losowe, 
wypadki, katastrofy, ale także o sytuacje związane 
z zagrożeniem terrorystycznym. Chodziło o to, żeby 
Warszawa miała szpital, który w przypadku wystą-
pienia zdarzeń kryzysowych byłby do dyspozycji, do 
użycia. Czy jakieś prace w tej sprawie trwają? Czy jest 
koncepcja, żeby jakąś wyspecjalizowaną placówkę 
zdrowia do tego celu przeznaczyć?

I trzecie pytanie: jak pan minister scharakteryzuje 
zagrożenie, które jest? Chodzi o to, z jakiego kierun-
ku ono… Nie chodzi mi o ujawnianie jakichś tajem-
nic, informacji niejawnych, ale o określenie, które 
zagrożenie w ocenie rządu jest największe. Gdyby pan 
minister zechciał się na ten temat wypowiedzieć… 
Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Grzegorz Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dobrze jest, aby 

w przypadku zagrożenia czy wystąpienia sytuacji 
kryzysowej oprócz działania odpowiednich służb była 
jeszcze… Chodzi o wiedzę społeczną, o działanie 
służb typu obrona cywilna, ale również służb mniej 
sformalizowanych, takich jak na przykład „Strzelec”, 
Liga Obrony Kraju czy jakieś inne. Jakie jest w tej 
chwili zainteresowanie resortu podnoszeniem pozio-
mu wiedzy, która może być przekazywana… Chodzi 
o podnoszenie poziomu wiedzy w społeczeństwie, 

budzi największy opór środowisk, które podnoszą 
kwestie dotyczące ochrony wolności i swobód oby-
watelskich. Dwa tygodnie temu przez media prze-
toczyła się debata dotycząca ustawy – ona pewnie 
w najbliższym czasie znajdzie się w Sejmie, a potem 
trafi do Senatu – o Straży Granicznej. Dzisiaj Straż 
Graniczna może filmować zdarzenia na granicy. 
To, dzięki czemu chcieliśmy ułatwić dokonywanie 
czynności na granicy, to wprowadzenie przepisu 
umożliwiającego stawianie kamer w pasie drogi. 
Chodziło tylko i wyłącznie o techniczny przepis, 
który umożliwi postawienie masztu z kamerą bez 
konieczności wyrażenia zgody przez zarządcę drogi. 
Takie uprawnienie Straż Graniczna posiada, a więc 
strażnik z kamerą stojący w drodze nie jest kło-
potem. Ale maszt, na którym jest zainstalowana 
taka kamera, już kłopotem jest. Ja mówiłem o tym 
w sensie opisu rzeczywistości. Podstawowym wy-
znacznikiem skutecznego zwalczania tego rodza-
ju zjawisk będzie dla nas to, czy będziemy obecni 
w tych wszystkich przestrzeniach, w których działają 
terroryści. A oni działają właśnie za pomocą takich 
środków. Skoro dla nich skutecznym narzędziem 
jest internet, komunikatory internetowe, również do 
popełniania przestępstw, o których mówiłem, zwią-
zanych z finansowaniem terroryzmu, to przecież tam 
nie może nie być państwa jako odpowiedzialnego za 
zwalczanie tych zjawisk.

Panie Senatorze, przeczytam z programu… To jest 
oczywiście język, jakim posługują się wszystkie takie 
strategie, ale w tym fragmencie mieści się to, o czym 
pan mówił, wspominając o edukacji i podnoszeniu 
świadomości. Cel szczegółowy: poprawa zdolności 
do zapobiegania zagrożeniom o charakterze terrory-
stycznym. Pkt 1: „Prowadzenie działalności profilak-
tycznej ukierunkowanej na podnoszenie świadomości 
i kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w sy-
tuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym, w tym 
sporządzenie programów edukacyjnych”. Podmioty 
współpracujące: MEN, KGP, ABW, KGPSP, RCB. 
Kwestia skutecznego wyposażenia w kompetencje 
i uczniów, i nauczycieli, i zarządzających placówkami 
oświatowymi jest tym elementem, na który kładziemy 
nacisk w tej podstawowej fazie, jaką jest dla nas zdol-
ność do zapobiegania zjawiskom terrorystycznym.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dziękuję bar-
dzo…)

(Głos z sali: Czyli budżet…)
Przepraszam, Panie Marszałku, jeszcze… Tak, 

to chcę potwierdzić. Jeśli chodzi o budżet, to pro-
gram z racji tych wszystkich uwarunkowań prawnych 
dotyczących tworzenia takich programów zawiera 
informację tylko i wyłącznie o rezerwie celowej. 
Wydatki na finansowanie zadań przeciwdziałających 
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chronione są przed tego rodzaju zjawiskami, które, 
miejmy nadzieję, nigdy nie nastąpią, ale zawsze jakieś 
ryzyko jest, że mogą nastąpić. Dziękuję.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Grzegorz Karpiński:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, program póki co nie zakłada 

modyfikacji polityki migracyjnej. On wskazuje, że 
wyzwaniem dla przeciwdziałania zagrożeniom terro-
rystycznym jest kontrola migracyjna, ale nie zakłada 
w tej chwili konieczności dokonywania zmian w pro-
wadzonej polityce migracyjnej.

Szpital na Solcu nie ma w tej chwili charakteru 
placówki wyznaczonej i nie są prowadzone prace 
nad stworzeniem specjalnej placówki medycznej 
związanej z przeciwdziałaniem zagrożeniom terro-
rystycznym.

Jeśli chodzi o pokuszenie się o określenie pod-
stawowego kierunku zagrożeń, to powiedziałbym, 
że są to foreign fighters. Źródłem ich siły jest to, że 
są obywatelami Wspólnoty Europejskiej. To znaczy, 
że mogą swobodnie przemieszczać się po strefie 
Schengen. Tak, oni są nośnikiem tego najpoważniej-
szego zagrożenia. To, o czym mówiliśmy w czasie 
całej debaty o istnieniu rodzimych europejskich… 
Niektóre państwa europejskie borykają się z proble-
mem własnych ekstremistów i osób, które są gotowe 
przeprowadzać zamachy terrorystyczne. W Polsce, 
tak jak mówiłem, tego zagrożenia nie ma. Ale nawet 
tam, gdzie rodzimy ekstremizm występuje, podsta-
wowym źródłem zagrożenia będą jednak obywatele 
Unii, którzy wyjechali na teren Państwa Islamskiego, 
przeszli szkolenie, zostali zindoktrynowani i będą 
próbowali przeprowadzać zamachy terrorystyczne.

Kwestia zainteresowania resortu współdzia-
łaniem z organizacjami pozarządowymi, których 
celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej. 
Tak, to jest element nie Narodowego Programu 
Antyterrorystycznego, ale programu dotyczącego 
ochrony ludności, i znajdzie to swój wyraz w usta-
wie, która jest przygotowywana w resorcie, w ustawie 
o ochronie ludności.

Dwukrotnie, Panie Senatorze, kwestia bezpie-
czeństwa parlamentu była przedmiotem analizy 
i w ramach zespołu, i w Policji, ostatni raz trzy lata 
temu. Efekt możecie państwo obserwować, możemy 
obserwować te wszystkie zabezpieczenia fizyczne, 
które pojawiły się wokół budynku parlamentu. Są 

a także o podnoszenie poziomu umiejętności zacho-
wania się w takich sytuacjach, umiejętności dopomo-
żenia profesjonalnym służbom w sytuacjach zagro-
żenia. Jakie są środki przeznaczone na ten cel? Jakie 
są w tym zakresie plany? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
I pan senator Lasecki.

Senator Jarosław Lasecki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, zamach w Tunezji to chyba nie 

było zaskoczenie dla służb wielu krajów, ponieważ już 
od dawna wiadomo, że ponad dwa tysiące czy prawie 
trzy tysiące obywateli tunezyjskich zasiliło szeregi 
bojowników Państwa Islamskiego. O tym w ostatnich 
latach wielokrotnie można było przeczytać w różnego 
rodzaju opracowaniach. Nie wydaje się też dziwne, że 
pierwszym celem ataku terrorystycznego w Tunezji 
był parlament tunezyjski. Stało się tak chociażby po 
to, aby zakłócić proces przemian, tę arabską wio-
snę. Tylko dzięki, jak mam nadzieję, dobrym działa-
niom służb ten zamach w parlamencie się nie udał. 
Ucierpieli jednak turyści. Ja chciałbym zapytać pana 
ministra, czy nasz parlament, parlament polski, jest 
przygotowany na wystąpienie tego rodzaju działań 
terrorystycznych. Chodzi nie tylko, że tak powiem, 
o ataki planowane, powiązane z działalnością jakichś 
organizacji, ale również o ataki terrorystyczne mogą-
ce zostać dokonane przez szaleńca, przez kogoś, kto 
z karabinem maszynowym mógłby wtargnąć na teren 
parlamentu polskiego i zacząć strzelaninę. Chciałbym 
zapytać, czy służby podległe marszałkowi Sejmu są 
wyposażone w odpowiednie instrukcje czy też w pro-
cedury postępowania w przypadku takiego ataku, czy 
są wyposażone w odpowiednią broń i czy procedury 
użycia tej broni są jasne i zgodne z tym programem 
antyterrorystycznym.

Dodatkowo chciałbym zapytać, czy państwo jako 
resort, któremu podległe jest Biuro Ochrony Rządu, 
wycofali się z pomysłu, aby budynki rządowe i bu-
dynki parlamentu były chronione przez organizacje 
ochrony. Kiedyś na przykład Kancelaria Prezydenta 
i Państwowe Biuro Wyborcze były chronione przez 
pracowników BOR, a później zostało to zmienione 
na ochronę przez zewnętrzną firmę. Czy to również 
w tym nowym programie antyterrorystycznym jest 
zawarte? Chciałbym, żeby pan minister powiedział 
kilka słów na temat tego, w jaki sposób polscy parla-
mentarzyści i osoby pracujące w polskim parlamencie 

(senator G. Wojciechowski)
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jest przewidziana także współpraca ze wspólnota-
mi muzułmańskimi w Polsce? Ich wielkość jest co 
prawda nieporównywalna z wielkością tych wspól-
not we Francji, niemniej jednak one istnieją w wie-
lu polskich miastach. Konkretny przykład. Mówił 
pan o tym, że sprawy związane ze zdrowiem mogą 
być przedmiotem ewentualnej infiltracji osób podej-
rzanych o działalność terrorystyczną, jeśli chodzi 
o firmy medyczne… Ja powołuję się na to, co pan 
powiedział. I oczywiste jest to, że tego typu działania 
nie są abstrakcyjne, tylko są oczywiście prowadzone 
na poziomie logistycznym z ludźmi, którzy mogą 
być tłumaczami itd., bo tego nie da się zrobić poza 
kręgiem osób, które są zakorzenione we wspólno-
tach muzułmańskich w Polsce. Stąd moje pytanie: 
czy w ramach tego programu jest przewidziana taka 
współpraca? Jeżeli tak, jak ona ma wyglądać, jak to 
się przedstawia. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, moje pytanie dotyczy sieci 

placówek, szpitali i przychodni, które jakiś czas 
temu były placówkami służby zdrowia podległymi 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Jaki w tej strategii jest pomysł na funkcjonowanie 
tych placówek? Bo one, szczególnie w ostatnich la-
tach, zostały rzucone trochę na głęboką wodę, jeśli 
chodzi o zmiany rynkowe dotyczące służby zdrowia. 
Nie wszystkie w tej sytuacji się odnajdują, jeśli chodzi 
o kontraktowanie i pozyskiwanie środków. Czy to już 
jest zmierzch tego typu ochrony zdrowia? Czy rząd 
uważa, że powinno to być takie żelazne zaplecze, 
jeśli chodzi o kwestie ochrony zdrowia lub kwestie 
szybkiego reagowania i wykorzystywania tych placó-
wek bez zbędnych formalności do celów związanych 
chociażby właśnie z bezpieczeństwem mieszkańców 
na danym terenie? Czy być może będą to placówki 
służące obsłudze planowanej zwiększonej liczby re-
zerwistów, którzy będą odbywać szkolenia? Jak to 
wygląda, czy jest jeszcze szansa dla tych placówek, 
na jakiś renesans, czy wręcz przeciwnie, będziemy 
jako państwo bazować tylko na placówkach, które 
podlegają procesowi prywatyzacji? Dziękuję.

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

one adekwatne do poziomów wskazanych w tam-
tych analizach zagrożeń. Najważniejsze instytucje 
w państwie – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 
Kancelaria Prezydenta, parlament – są przedmio-
tem szczególnego zainteresowania jako potencjalne 
miejsca przeprowadzania ataku, żebym był precy-
zyjny: zainteresowania służb odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo. Nie mamy sygnałów o potencjalnym 
zagrożeniu dla tych obiektów ze strony terrorystów.

Biuro Ochrony Rządu. Ja się skonsultowałem w tej 
sprawie z panem dyrektorem – nie mogę powiedzieć 
z tego miejsca o decyzjach dotyczących ochrony po-
szczególnych obiektów przez Biuro Ochrony Rządu.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję.
Panowie senatorowie Klima, Pinior i Słoń.
Bardzo proszę, pan senator Klima.

Senator Maciej Klima:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jedno pytanie. W styczniu tego 

roku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opracowa-
ło swój projekt walki z cyberterroryzmem. Czy ten 
projekt Biura Bezpieczeństwa Narodowego… Jak 
on się wpisuje w całokształt Narodowego Programu 
Antyterrorystycznego? Czy jest elementem uzupeł-
niającym, czy idącym obok, czy też wzmacniającym 
jak gdyby ten sam projekt? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Teraz pan senator Józef Pinior.

Senator Józef Pinior:
Panie Ministrze, ja mam pytanie o problem, któ-

rego pan nie wymienił, przedstawiając Narodowy 
Program Antyterrorystyczny. Z góry uprzedzam, że 
jeżeli pan go nie wymienił dlatego, że państwo się tym 
nie zajmujecie, to wycofuję to pytanie. Mianowicie 
chcę zapytać o współpracę ze wspólnotami muzuł-
mańskimi w Polsce w zakresie strategii programu 
antyterrorystycznego. Jak wiemy, choćby z Francji, ta 
współpraca ma zasadnicze znaczenie w walce z ter-
rorem. Wyszło na jaw w czasie ostatniego zamachu, 
że właściwie to meczety były tym miejscem, z któ-
rych – we Francji na szczęście tak to zorganizowano 
– najszybciej przekazywano informacje dotyczące 
ewentualnych zagrożeń terrorystycznych. Czy w ra-
mach Narodowego Programu Antyterrorystycznego 

(sekretarz stanu G. Karpiński)



69
72. posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2015 r.

Informacja rządu na temat „Narodowego Planu Antyterrorystycznego na lata 2015–2019”

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Jeszcze pan senator Wojciechowski, tak?

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Chodzi mi właśnie o kwestię infrastruktury, o której 
pan mówił, ale może tylko infrastruktury w postaci 
budynków. Czy jest planowany jakiś przegląd… Bo, 
jak wiadomo, konstrukcja może mieć istotny wpływ 
nawet na podjęcie lub niepodjęcie przez terrorystów 
decyzji o zamachu. Czy w najbliższym czasie zostanie 
przeprowadzony jakiś, nie wiem, przegląd projektów? 
Chodzi o to, aby one spełniały warunki… Kolejna 
kwestia: nawet jeżeli są jakieś wymogi, to, powiedz-
my sobie, bardzo często w ramach przeglądów bu-
dowlanych nie są sprawdzane… Czy w dalszym ciągu 
istnieją, czy też z jakiś przyczyn, na przykład czaso-
wych, czy też z racji, powiedzmy, przebudowy albo 
remontu zostały usunięte… To jest jedna kwestia.

Druga sprawa, o którą chciałbym zapytać, to kwe-
stia bezpieczeństwa naszych obywateli za granicą. My 
mówimy o wspomnianej kwestii w kontekście wy-
cieczek, jakichś tam wyjazdów zorganizowanych. Są 
jednak skupiska Polaków, którzy pracują za granicą. 
Często taka praca odbywa się właśnie w rejonach na-
rażonych na ataki, o jakich tu mówimy, lub też ataki, 
nazwijmy to, takie trochę terrorystyczne, ale jednak 
o podłożu bardziej, powiedziałbym, chuligańskim. 
Spotykamy się z czymś takim w niewielkim stopniu, 
ale możemy mieć do czynienia też z jakimiś więk-
szymi zjawiskami, które mogą mieć miejsce. I czy 
we wspomnianym zakresie podejmowane są jakieś 
działania mające na celu zabezpieczenie wspomnia-
nych mieszkających gdzieś zwartych grup Polaków? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie.
Pytanie pana senatora prawdopodobnie było ostat-

nie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Grzegorz Karpiński:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, tak, obiekty specjalne, to znaczy 

obiekty istotne z punktu widzenia potencjalnych za-
grożeń terrorystycznych, są przedmiotem naszego 
zainteresowania. My, jako zespół, wydajemy reko-
mendacje i sprawdzamy sposób ich wdrażania. Dla 
przykładu mogę powiedzieć, że w ostatnim czasie 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Grzegorz Karpiński:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Strategia BBN wpisuje się w Politykę Ochrony 

Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej i w rzą-
dowy program w tym zakresie, więc w tych dwóch 
dokumentach nie dostrzegam wielu niespójności, 
które miałyby wskazywać na jakieś kontrowersje.

Pan senator pytał, czy wspólnoty muzułmańskie są 
elementem programu. Nie, one same w sobie nie są ele-
mentem programu antyterrorystycznego, czyli program 
antyterrorystyczny o tym nie wspomina. Ale chciałbym 
zapewnić, że – choćby po zamachach, które w styczniu 
miały miejsce w Paryżu – polscy obywatele, którzy 
są w tych wspólnotach, są pod naszą ochroną. Czyli 
w ich przypadku tak naprawdę my zupełnie inaczej 
definiujemy ryzyko, chodzi o to, żeby oni nie byli przed-
miotem działań odwetowych czy żeby wobec nich nie 
podejmowano działań nieadekwatnych do tego, jak te 
wspólnoty w Polsce funkcjonują. Bo ja mówiłem bardzo 
wyraźnie o tym, że my nie identyfikujemy wspólnot mu-
zułmańskich w Polsce jako źródła ryzyka związanego 
ze zdarzeniami terrorystycznymi w kraju.

(Senator Józef Pinior: Tylko jedno zdanie, Panie 
Ministrze. Ja w tym samym duchu…)

Tak, domyślałem się.
(Senator Józef Pinior: Moje pytanie brzmiało…)
Dlatego to nie jest element programu antyterro-

rystycznego…
(Senator Józef Pinior: Tym bardziej, że mówimy 

o współpracy, prawda? A nie…)
Tak, taka współpraca jest prowadzona. 

Natychmiast po styczniowym zamachu policja prze-
prowadzała rozmowy, wzmacnialiśmy swoją obec-
ność… Ale w celu ochrony polskich obywateli. Pod 
ich adresem nie są formułowane żadnego rodzaju 
zarzuty.

Sieć szpitali MSW nie jest elementem programu 
antyterrorystycznego. Pan senator oczywiście dia-
gnozuje to tak, jak to wynika z tego, kto jest płatni-
kiem w systemie ochrony zdrowia. Szpitale MSW 
mają tego samego płatnika co wszystkie inne, czyli 
Narodowy Fundusz Zdrowia, i działają w ramach 
całego systemu. Chociaż w sytuacjach, które wyma-
gają szczególnej roli państwa, takich jak sytuacja po 
wydarzeniach na Ukrainie, kiedy przyjmowaliśmy 
obywateli ukraińskich rannych na Majdanie do le-
czenia w Polsce, korzystaliśmy oczywiście z naszych 
placówek i było to odrębnie finansowane. W przy-
padku wystąpienia zjawisk o wspomnianym cha-
rakterze placówki ministra spraw wewnętrznych są 
w takim właśnie celu uruchamiane. Nie jest jednak 
przewidziana szczególna rola dla nich jako elementu 
programu antyterrorystycznego.
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terrorystyczne. Nie ma nic ważniejszego w świecie. 
Doświadczenia amerykańskie i europejskie potwier-
dzają regułę, że największy problem, jeśli chodzi 
o nasze reagowanie antyterrorystyczne, jest w braku 
synchronizacji działań pomiędzy poszczególnymi 
służbami i instytucjami. To była jedna z głównych 
przyczyn tak wysokiej śmiertelności i tak wielkiej 
skuteczności terrorystów podczas ataku na World 
Trade Center w 2001 r. Amerykanie, jak się wyda-
je, wyciągnęli z tego wnioski i w większym stopniu 
niż wcześniej zintegrowali swoje służby, działania 
swoich służb. A więc nastawienie na integrację, na 
współdziałanie, na wzmocnienie wzajemnych relacji 
pomiędzy służbami i instytucjami państwowymi nie-
wątpliwie jest największym walorem tego programu.

Drugim walorem tego programu jest jego większa 
detaliczność w stosunku do poprzedniego i to, że 
mówi o tym, co jest istotne, mianowicie o ćwiczeniu 
„na sucho”. Na szczęście w Polsce nie mieliśmy do 
tej pory doświadczeń z atakami terrorystycznymi 
i obyśmy jak najdłużej ich nie mieli. Ale im więcej 
ćwiczeń poszczególnych instytucji i im więcej ćwi-
czeń zgrywających ze sobą te instytucje, tym większa 
szansa na to, że gdyby doszło do zagrożenia terrory-
stycznego, to będziemy odpowiednio przygotowani.

Parę uwag odnośnie do głównych elementów na-
szego systemu reagowania kryzysowego. On jest nie-
słychanie rozbudowany, on jest bardzo obszerny, on 
jest wielki, bo tak naprawdę dotyczy wielu, kilkunastu 
różnych instytucji, które mają reagować albo działać 
prewencyjnie. On tak naprawdę wymaga przygoto-
wania tych instytucji na poziomie taktycznym, czyli 
każdej z nich wewnętrznie, i wymaga synchronizacji 
ich działań. To jest niesłychanie trudne zadanie dla 
całego państwa. Ten system wymaga przede wszyst-
kim sprawności zarządzania kryzysowego. Zwracam 
na tę sprawę uwagę dzisiaj na sali senackiej, zwraca-
łem na to uwagę pani minister Piotrowskiej w trak-
cie rozmowy, którą na ten temat odbyliśmy. Zespół 
reagowania kryzysowego rządu, RZZK, wydaje się 
najważniejszym forum, na którym powinny być i są 
podejmowane decyzje o znaczeniu strategicznym. Nic 
nie zastąpi RZZK, jeżeli chodzi o przygotowanie nas 
wszystkich do reagowania kryzysowego, w związku 
z tym on musi działać sprawnie jak, powiem obrazo-
wo, doskonale naoliwiony mechanizm. Mechanizm, 
w którym nie może być żadnych przestojów, żad-
nych nienaoliwionych trybów. Tak więc sprawność 
zarządzania kryzysowego jest warunkiem sine qua 
non zarówno przygotowania całego sytemu, jak i jego 
późniejszej skuteczności.

Druga sprawa to przepływ informacji. No, niestety 
Polska jest krajem resortowym i przełamywanie tych 
barier resortowych jest niezmiernie trudne – wiem 
to ze własnego ministerialnego doświadczenie – ale 
przełamywanie barier resortowych w tej sprawie, 

takie rekomendacje zostały wydane w stosunku do 
obiektów jądrowych oraz do muzeum Auschwitz-
Birkenau. Tak że wspomniane działania są prowa-
dzone na bieżąco. Wcześniej mówiłem o dotyczących 
parlamentu… W zależności od tego, jak zostanie zde-
finiowany poziom zagrożenia, czy też w zależności 
od tego, w stosunku do jakich obiektów dostrzegamy 
potrzebę pilnego sprawdzenia systemu zabezpieczeń, 
pilnego sprawdzenia, czy zostały wdrożone poprzed-
nie rekomendacje, podejmowane są odpowiednie de-
cyzje.

Specjalne działania dotyczące obywateli polskich, 
którzy już są za granicą i znajdują się w strefach 
narażonych na ataki terrorystyczne, z oczywistych 
powodów nie są podejmowane. Ja nie mogę mówić 
o sprawach, które są niejawne, ale powiem, że je-
śli chodzi o systemowe rozwiązanie problemu osób 
wyjeżdżających w takie rejony, to takich rozwiązań 
nie ma.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, dziękuję za 

odpowiedzi.
Informuję, że zobowiązał się pan udzielić pisemnej 

odpowiedzi na część pytań zadanych przez senatora 
Jarosława Laseckiego i senatora Bogdana Pęka. To 
zostało zanotowane, tak że można…

Otwieram dyskusję, Panie i Panowie Senatorowie.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Klicha.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
To zbieg okoliczności, że dzisiaj rozmawiamy na 

temat programu antyterrorystycznego państwa na 
najbliższe pięć lat, biorąc pod uwagę to, co wczoraj 
wydarzyło się w Tunisie. Mam nadzieję, że w związ-
ku z tym poświęcimy więcej uwagi zapisom tego pro-
gramu i że on naprawdę będzie rodzajem mapy drogo-
wej, jeśli chodzi o działania instytucji państwowych 
na najbliższe lata. Ja pozytywnie oceniam program 
przedłożony przez pana ministra, a przyjęty przez 
rząd w grudniu zeszłego roku. Pamiętajmy o tym, 
on nie został ustalony wczoraj. Może zbyt długo 
czekaliśmy, Panie Ministrze, na jego zawieszenie na 
stronie internetowej, warto by było przyspieszać takie 
decyzje. Porównując ten program z programem na 
poprzedni okres, dostrzegam jego dwa zasadnicze 
walory. Pierwszy jest taki, że ten program zwraca 
uwagę na konieczność większej integracji naszego 
systemu reagowania na zagrożenia i ewentualne ataki 

(sekretarz stanu G. Karpiński)
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(senator B. Klich) na poczuciu bezpieczeństwa obywateli całego kraju 
albo nawet grupy krajów. A więc trzeba się liczyć 
z tym, że Polska dzisiaj jest ważną drogą przerzuto-
wą dla osób i dla środków wykorzystywanych przez 
terrorystów, a może w każdej chwili, dosłownie z dnia 
na dzień, stać się też celem.

Czwarta uwaga dotyczy wniosków, które winni-
śmy w Polsce wyciągać z doświadczeń takich krajów 
jak Francja, jak Wielka Brytania, jak Niemcy, które 
coraz bardziej publicznie przyznają się do fiaska mo-
delu multikulti, do fiaska modelu integracji cudzo-
ziemców. Powiedzmy sobie szczerze, że to jest jedno 
ze źródeł współczesnego zagrożenia terrorystycznego 
w tych krajach. To nie tylko manifestuje się wielkimi 
stratami podczas zamachów w londyńskim metrze 
czy w kolejce podziemnej w Madrycie, ale też takimi 
krwawymi incydentami jak zamach braci Kouachi 
w Paryżu. Powiedzmy sobie szczerze, że wspólnoty 
imigrantów oraz dzieci albo wnuków tych imigran-
tów nie zostały zintegrowane ze społeczeństwami 
Zachodu tak, jak sobie tego życzyli twórcy tego mode-
lu integracji. Trzeba z tego wyciągać wnioski, tak jak 
obecnie w przyspieszonym tempie wyciągają wnioski, 
proponując zupełnie nowe programy w stosunku imi-
grantów i ich potomków, rządy Niemiec, Francji czy 
Wielkiej Brytanii.

Drugim problemem jest problem wykluczenia spo-
łecznego, który bardzo często nakłada się na wspo-
mniane poczucie alienacji imigrantów i ich rodzin. 
Trzeba w Polsce liczyć się z tym, że za jakiś czas – 
może za lata, a może za dziesiątki lat – ten problem 
się pojawi, ponieważ musimy nastawić się na uzu-
pełnianie naszej siły roboczej imigrantami i musimy 
z nich korzystać, jak to było w krajach Zachodu przed 
wieloma laty. Nie popełniajmy zatem tych błędów, 
które na Zachodzie zostały popełnione przed laty, 
tylko uczmy się na błędach innych.

Cztery uwagi bardzo szczegółowe. Uważam, 
że zasadniczym zadaniem i rekomendacją dla tego 
i następnych rządów jest prowadzenie ćwiczeń, czyli 
ćwiczenie i raz jeszcze ćwiczenie – chodzi tu zarówno 
o ćwiczenia poszczególnych służb, jak i ćwiczenia 
zgrywające ich działania ze sobą. Mówiłem o tym 
wcześniej. Uważam, że jest to sprawa absolutnie klu-
czowa.

Kolejna sprawa to kwestia edukacji dla bezpie-
czeństwa. Raz jeszcze powtórzę to, o czym mówi-
łem, zadając pytanie panu ministrowi: podręczniki 
do edukacji dla bezpieczeństwa są napisane dobrze 
i zawierają praktyczne rekomendacje, na przykład 
wyjaśniają, co zrobić w sytuacji, kiedy na ulicy do-
chodzi do zamachu terrorystycznego. Jeżeli ktoś 
wczyta się w ten podręcznik, a nauczyciel potrafi taką 
wiedzę przekazać, to uczeń będzie wiedział o tym, 
że nie może uciekać, że ma się schować za najbliższą 
przeszkodę. To jest expressis verbis napisane w tym 

w celu przygotowania się do zagrożeń terrorystycz-
nych, jest sprawą absolutnie priorytetową. Rząd, 
władze, poszczególne instytucje w Polsce muszą 
być szczelne na zewnątrz, ale otwarte do wewnątrz 
– muszą być otwarte na przepływ informacji między 
sobą, bo jeżeli tego przepływu informacji nie będzie 
to jest to pierwszy krok do porażki. No, najlepsze jest 
takie reagowanie na zamach terrorystyczny, które 
uniemożliwi w ogóle jego przeprowadzenie. System 
sprawdza się wtedy, kiedy działa prewencyjnie, kie-
dy skutecznie zapobiega jakimkolwiek zdarzeniom 
o charakterze terrorystycznym. A kolejnym warun-
kiem sine qua non tego, żeby tak się stało, jest prze-
pływ informacji pomiędzy poszczególnymi służbami. 
Uważam, że dobrze się stało, że przed laty Centrum 
Antyterrorystyczne zostało ulokowane w ABW, ale to 
nie oznacza, że ABW ma być szczelna w stosunku do 
innych służb. Nie, ona musi być maksymalnie otwarta 
na informacje pochodzące z Agencji Wywiadu oraz 
z obu służb wojskowych. One muszą działać jak jedna 
pięść, one muszą być całkowicie otwarte na wymianę 
między sobą. Zwracam uwagę na ten drugi warunek 
sine qua non skuteczności naszego sytemu, którym 
jest szczelność na zewnątrz, a otwartość pomiędzy 
poszczególnymi służbami do wewnątrz.

I trzecia moja uwaga. To prawda, że Polska nie jest 
w tej chwili głównym celem ataków terrorystycznych, 
to prawda, że nie jest zasadniczym obiektem zaintere-
sowania terrorystów, ale może stać się nim w każdej 
chwili. Może stać się nim w każdej chwili. Pogoda we 
współczesnym terroryzmie zmienia się szybciej niż 
w górach. Zainteresowanie siatek terrorystycznych 
czy samotnych wilków zamachami terrorystycznymi 
w Polsce może się pojawić z dnia na dzień i musi-
my się z tym liczyć. Dzisiaj na pewno istnieją co 
do Polski dwa inne zagrożenia, które są warunkiem 
skuteczności terroryzmu ponadnarodowego. Mam na 
myśli Polskę jako ewentualne zaplecze logistyczne dla 
terroryzmu i Polskę jako trasę, jako drogę przerzu-
tu zarówno osób, jak i środków wykorzystywanych 
w działalności terrorystycznej. No i mam nadzieję, 
że państwo doskonale zdają sobie sprawę z tego, że 
w obecnych czasach zagrożenia terrorystyczne prze-
noszą się z prędkością światła i że do zorganizowania 
sprawnej sieci terrorystycznej wystarczą czasem nie 
więcej niż trzy osoby. Ja nie mam żadnych zdolności 
plastycznych, ale na wykładach dla studentów rysuję 
na tablicy sytuację, kiedy wielkie miasto może być 
sparaliżowane przez działalność trzech osób: jednej, 
która ma kasę, drugiej, która ma laptopa, i trzeciej, 
która dysponuje ładunkiem wybuchowym. I jeśli jest 
komunikacja pomiędzy tymi trzema osobami, to ab-
solutnie wystarczy, żeby przeprowadzić skuteczny 
zamach, paraliżujący wielkie miasto i odbijający się 
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dojechać do dworca czy gdziekolwiek, doświadcza 
tego strasznego paraliżu.

Okazało się, że most w żaden sposób nie był strze-
żony. A „Tęcza”, która stoi na placu Zbawiciela, nie 
wiedzieć czemu jest strzeżona przez cztery patrole 
straży miejskiej, przez kamery… Moim zdaniem ta 
sytuacja pokazała jak w soczewce, jaka jest nasza 
zdolność do obrony. Przecież ataki terrorystyczne 
mogą być kierowane ze strony ekstremistów islam-
skich, ale mogą być również generowane przez piątą 
kolumnę z krajów ościennych – a mamy teraz sytuację 
szczególną – i mogą polegać właśnie na doprowa-
dzeniu do paraliżu bardzo prostymi środkami, na 
przykład poprzez wyłączenie ważnej arterii komu-
nikacyjnej z ruchu. To też jest element, który moim 
zdaniem wymaga szerszej analizy.

Cieszę się, że ten program jest, cieszę się, że pan 
minister to szczegółowo przedstawił, ale w moim głę-
bokim przekonaniu w ramach tego programu należy 
objąć nadzorem wszystkie elementy infrastruktury 
publicznej w Polsce zarządzane przez rząd, ale rów-
nież te zarządzane przez samorządy, ponieważ samo-
rządy często ze swej istoty nie są w stanie zapewnić 
takiego stopnia ochrony tych obiektów infrastruktury, 
jakiego wymagałyby dzisiejsze działania.

I to jest element moim zdaniem bardzo istotny, 
ponieważ widzimy, że spalenie tego mostu i właści-
wie niezdolność do szybkiego jego odbudowania, na 
przykład w ciągu trzech miesięcy, co byłoby normalną 
praktyką, a nie w ciągu roku, jak teraz się mówi, 
oznacza gigantyczne korki, a straty mieszkańców 
Warszawy i tych, którzy przejeżdżają przez Warszawę 
– a ten most to jest też fragment drogi krajowej – to są, 
Wysoka Izbo, miliardy złotych w czasie, w korkach, 
w paliwie, w nerwach itd. Skuteczność tego…

(Senator Bogdan Pęk: Dobrze, że Wisła się nie 
spaliła.)

Skuteczność tego wyłączenia mostu, w sensie pa-
raliżu, jest wręcz porażająca, tak bym to powiedział, 
i to też pokazuje, w jaki sposób te współczesne za-
grożenia mogą wyglądać.

Wysoka Izbo! Szczególnym echem odbił się atak 
terrorystów islamskich na redakcję francuskiego pi-
sma „Charlie Hebdo”, co spowodowało podwyższenie 
stopnia zagrożenia ze strony ekstremistów islamskich 
w niektórych krajach Unii Europejskiej i co pokazuje 
skalę problemu. Zachód, a pośrednio już i Polska, 
musi się bowiem zmierzyć nie tylko z dżihadem ze-
wnętrznym, lecz również wewnętrznym. We Francji 
przez wieki nazywanej najstarszą córą Kościoła we-
dług niektórych danych już dziesięć milionów miesz-
kańców to muzułmanie i stanowią oni większą grupę 
religijną niż praktykujący katolicy. W Niemczech, 
gdzie żyje ponad trzy i pół miliona muzułmanów, 
buduje się bądź planuje się budowę kilkuset nowych 
meczetów. Na dodatek rośnie w tym państwie liczba 

podręczniku. Ale najważniejsze jest to, żeby nasza 
szkoła przywiązywała wagę do tego przedmiotu i nie 
traktowała go po macoszemu; to jest kwestia praktyki, 
a nie programów nauczania. Raz jeszcze powtórzę: 
programy nauczania są dobrze skonstruowane i naj-
ważniejsze jest to, żeby były one w szkołach trakto-
wane poważnie. Wydaje mi się, że taki sam nacisk jak 
na ćwiczenia poszczególnych służb i zgrywanie tych 
służb ze sobą, powinien zostać położony na to, aby 
edukacja dla bezpieczeństwa była traktowana poważ-
nie przez wszystkich nauczycieli i w każdej szkole.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Pańczyk-Pozdziej)

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Panie 
Senatorze, znacznie przekroczył pan czas.)

Zakończę tylko takim stwierdzeniem, że potrzebu-
jemy także więcej Europy w zwalczaniu terroryzmu – 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych doskonale wie, co 
to znaczy. Innymi słowy: rekomenduję także to, aby 
na forum Unii Europejskiej Polska wspierała pogłę-
bianie współpracy pomiędzy poszczególnymi krajami 
w tym zakresie. Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

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

Senator Jan Maria Jackowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
W 1978 r., kiedy była zima stulecia, powtarza-

no takie powiedzenie: nam nie trzeba Bundeswehry, 
nam wystarczy minus cztery. Chodziło o to, że przy 
dużych mrozach państwo nie było w stanie funk-
cjonować. Siadały sieci ogrzewcze, były problemy 
z zawiejami, z odśnieżaniem, był cały szereg różnych 
problemów. Wtedy było to także hasło w pewnym 
sensie polityczne, bo wiadomo, że Bundeswehra była 
w NATO, a myśmy byli w Układzie Warszawskim, 
więc w propagandzie Bundeswehra była przedsta-
wiana jako ta wraża armia, która jest najbliżej Polski, 
armia, ze strony której mogą przyjść niebezpieczeń-
stwa.

To powiedzenie przypomniało mi się 14 lutego 
2014 r., gdy w godzinach popołudniowych był gaszo-
ny pożar na moście Łazienkowskim. Okazało się…

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: 2015 r.)
…że prosta rzecz, jaką jest most, który ma jedno 

z dwóch największych obciążeń w Polsce, jeżeli cho-
dzi o przepustowość samochodów, w wyniku tego 
pożaru został wyłączony z ruchu i właściwie mamy 
do czynienia z paraliżem Warszawy. I to nie tylko dla 
mieszkańców Warszawy, każdy, kto przyjeżdża, chce 

(senator B. Klich)
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(senator J.M. Jackowski) rzekomo inspirowanego przesłankami koranicznymi. 
Ekstremiści wierzą, że pewnego dnia granice między 
państwami zostaną zniesione, a wszyscy muzułmanie 
zamieszkają w jednej wspólnocie politycznej oddanej 
służbie Bogu. Obecnie priorytetem nie jest likwidacja 
granic, ale wprowadzenie szariatu i zlikwidowanie 
praw świeckich. Islamski uniwersalizm stoi zatem 
w ideowej sprzeczności z europejską oświeceniową 
laicką koncepcją państwa, które nie dopuszcza do 
obecności religii w przestrzeni publicznej.

Paradoks sytuacji polega na tym, że do nasilenia 
ofensywy islamu we współczesnym świecie przyczy-
nił się sam Zachód i sekularyzm, bowiem laicyzm to 
w pewnym sensie droga wiodąca w ślepy zaułek. Walka 
z krzyżem zawsze promuje półksiężyc. Istotna jest oczy-
wista spuścizna kolonializmu, ale przede wszystkim 
oświeceniowa koncepcja państwa świeckiego, w którym 
prawo oderwane jest od moralności. To dlatego poja-
wił się klimat do narodzin idei Zachodu jako wielkiego 
szatana z jego ideologią państwa laickiego, a więc bez-
bożnego, i na to nastąpiła reakcja w postaci tak zwa-
nego fundamentalizmu. Co w tej sytuacji robić? Wiele 
krajów podejmuje działania administracyjne. Austria 
na przykład bardzo zaostrzyła przepisy wewnętrzne: 
w tej chwili nie może praktykować tam imam, który 
skończył inną szkołę imamów niż na terenie państwa 
austriackiego, są też bardzo duże restrykcje, jeżeli cho-
dzi o sposób finansowania wspólnot religijnych przez 
organizacje międzynarodowe spoza Unii Europejskiej. 
W Niemczech również, jak słyszymy, myśli się o za-
ostrzeniu rozwiązań administracyjnych. Francja próbo-
wała wielokrotnie coś robić, no, była słynna wojna z bur-
kami, kwefami, nakryciami religijnymi kobiet, o której 
trudno powiedzieć, żeby zakończyła się sukcesem. Ale 
widzimy, że różne działania są podejmowane.

Obecnie te wyzwania są rzeczywiście bardzo duże 
i wydaje się, że Polska – a mówimy to nie przypad-
kiem po wczorajszym tragicznym zamachu w Tunisie 
– też jest krajem, który co prawda może nie ma terro-
ryzmu w swoich granicach, ale którego obywatele są 
na te działania terrorystyczne narażeni. I stąd dobrze, 
że został przyjęty program rządowy. Żałuję, że tak 
późno, i żałuję, że są tak małe środki, o czym mówił 
pan senator Klich. Te środki powinny być znacznie 
większe i powinniśmy przygotowywać się nie w at-
mosferze strachu, ale w racjonalnej atmosferze na te 
wyzwania, które są związane z otwarciami granic, 
przepływem ludności, z elektroniką, z internetem 
i z bardzo szerokimi możliwościami działania grup 
o charakterze przestępczym czy terrorystycznym. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Zapraszam pana senatora Piniora.

młodych ludzi podatnych na hasła głoszone przez 
salafitów, czyli zwolenników odrodzenia islamu po-
przez powrót do jego pierwotnych źródeł. Oficjalne 
dane mówią o blisko sześciuset młodych Niemcach, 
którzy udali się na ochotnika na świętą wojnę toczoną 
przez bojówki Państwa Islamskiego w Syrii, a sześć-
dziesięciu z nich poległo w walkach. Jednak psycholog 
i ekspert do spraw islamu Ahmad Mansour twierdzi, 
że dane oficjalne są zaniżone, bo w Syrii walczy już 
od tysiąca pięciuset do dwóch tysięcy niemieckich 
dżihadystów. Wspomniał również o tym pan minister, 
mówiąc, że zagrożeniem dla nas są obywatele Unii 
Europejskiej, którzy przechodzą szkolenie czy szlak 
bojowy właśnie na Bliskim Wschodzie.

Wielu polityków, myślicieli i komentatorów inspi-
rowanych książką Samuela Huntingtona „Zderzenie 
cywilizacji” mówi o nieuniknionej konfrontacji 
między Zachodem a światem islamu, lecz mamy do 
czynienia z chorobą bardzo skomplikowaną i proste 
diagnozy nie wyjaśniają problemu. Cywilizacje na 
przestrzeni stuleci ścierały się ze sobą, nieraz nawet 
bardzo krwawo, ale też kooperowały i przenikały się 
wzajemnie. Starcia między cywilizacjami bywały 
szczególnie intensywne na terenach, na których do-
chodzi do bezpośredniego ich zetknięcia. Konflikty 
obserwujemy na Bałkanach, w Kaszmirze czy w azja-
tyckich republikach postsowieckich, lecz współczesne 
megapolis takie jak Paryż, Londyn czy Nowy Jork 
stanowią istny tygiel różnych tradycji cywilizacyj-
nych i kulturowych.

Nie przypadkiem Niall Ferguson już jakiś czas 
temu przestrzegał na łamach „The New York Times 
Magazine”, że wojna cywilizacji będzie się toczyć 
nie na polach bitew, ale przede wszystkim na ulicach 
wielokulturowych miast, w których coraz częściej 
dochodzi do gwałtownych zamieszek. To jeden z pa-
radoksów politycznej deglobalizacji świata w czasach 
jego ekonomicznej i kulturowej globalizacji.

Islam nie jest jednolity. Zabity przez Amerykanów 
Osama bin Laden, saudyjski multimilioner okrzyk-
nięty terrorystą wszech czasów, był swego czasu wy-
szkolony i wspierany przez służby specjalne Stanów 
Zjednoczonych. Potępiając tę „bezbożną Amerykę”, 
dążył do rozwoju islamskiego radykalizmu i polary-
zacji świata muzułmańskiego na zwolenników ummy, 
czyli uniwersalnej wspólnoty religijnej opartej na pra-
wach szariatu, oraz na państwa zachodnie i te kraje 
islamskie, które są popierane przez Zachód i ściśle 
z nim współpracują.

W Koranie zapisana jest konieczność rozszerzania 
islamu na cały świat za pomocą dżihadu, który obec-
nie stał się synonimem świętej wojny. Ten właśnie 
zapis w połączeniu z radykalnymi hasłami rewolucji 
islamskiej jest używany do uzasadnienia fanatyzmu 
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nienia z nowym zjawiskiem, zarówno w Stanach 
Zjednoczonych, jak i w Europie, które polega na 
tym, że… Połączenie możliwości, które tradycyj-
nie posiadają tajne służby, z najnowocześniejszymi 
technologiami i z brakiem odpowiedniej kontroli, 
monitoringu tego przez instytucje demokratyczne 
prowadzi do takich, a nie innych rezultatów. To 
też tworzy napięcie we współczesnym świecie. Nie 
chcę rozszerzać mojej wypowiedzi i mówić o tych 
wszystkich przypadkach, kiedy to napięcie było 
bardzo wyraźne. A więc ta sprawa jest, moim zda-
niem, bardzo złożona. Panowie mówiliście o tym, 
że nie ma właściwie problemu… Pytaliście, na 
czym polega problem z tym, że odpowiednie służby 
w Ameryce będą posiadały on-line dane dotyczące 
ruchu pasażerskiego na całym świecie. A to właśnie 
nie jest takie proste, bo problem jest taki: czy te 
dane rzeczywiście zawsze będą wykorzystywane 
w celu walki z terroryzmem, czy także w innych 
celach? To nie oznacza, że ja twierdzę, że jest taki 
plan, że ktoś ma taki plan, żeby je wykorzysty-
wać do innych celów, ale przecież wiemy, że nie-
kiedy mamy do czynienia z chaosem w działaniu 
służb w tym sensie, że to nie jest skoordynowane. 
Jest wiele służb, one działają na bardzo różnych 
poziomach i na pewno, to jest jeden z podstawo-
wych problemów współczesnej demokracji, mamy 
do czynienia z, powiedziałbym, niedostatecznym 
monitoringiem, kontrolą ze strony instytucji de-
mokratycznych, jeśli chodzi o te służby. To jest 
wielkie wyzwanie dla współczesnej demokracji. 
Instytucje demokratyczne, rząd, parlament czy od-
powiednie instytucje parlamentarne, nie są wypo-
sażone w środki, które by im mogły gwarantować 
to, co jest istotą demokracji, czyli demokratyczną 
kontrolę nad działalnością służb. Jak tego nie ma, 
to trudno mówić o demokracji. I to jest oczywiście 
problem, który wiąże się ze współczesną cywiliza-
cją we współczesnym świecie.

Zupełnie nie zgadzam się ze strategią zarysowa-
ną przez senatora Jackowskiego – nie ma go w tej 
chwili, nie chcę z nim polemizować – to jest że we 
współczesnym świecie mamy do czynienia ze zderze-
niem cywilizacji. 99% muzułmanów, ludzi wyznają-
cych islam w Unii Europejskiej to są obywatele Unii 
Europejskiej. Nie do końca zgadzam się także z tym, 
co senator Klich w sposób jednoznaczny określa jako 
klęskę wielokulturowości…

(Senator Bogdan Klich: Kompletna klęska…)
Ja się z tym nie zgadzam. We Francji żyje ponad 

pięć milionów muzułmanów…
(Senator Bogdan Klich: Sami Francuzi to przy-

znają …)
No ale z jakiej racji? Muzułmanie są członkami 

rządu, obecnie są częścią społeczeństwa francu-
skiego…

Senator Józef Pinior:

Pani Marszałek! Panie Ministrze!
W moim wystąpieniu chciałbym skupić się na 

kilku kwestiach związanych z wystąpieniem pana 
ministra.

Po pierwsze, wydaje mi się bardzo ważne, aby 
w strategii „Narodowy Program Antyterrorystyczny” 
należytą uwagę zwrócono na źródła współczesne-
go terroryzmu. Te najbardziej znane źródła współ-
czesnego terroryzmu to radykalizmy we współcze-
snym świecie, ale nowym potencjalnym źródłem 
terroryzmu może być niestety sytuacja w Europie 
Wschodniej, która, jak się wydaje, z punktu widzenia 
naszego kraju powinna stać się podstawowym punk-
tem rozpoznania. Sytuacja w Europie Wschodniej, 
jeżeli utrzyma się tam konflikt wojenny, z natury 
rzeczy będzie tworzyła sytuację sprzyjającą tworze-
niu się takich lub innych ekstremizmów, z takiej lub 
innej strony. Wydaje się, że z perspektywy Polski 
to jest nowe źródło zagrożenia działaniami terrory-
stycznymi.

Moim zdaniem, Panie Ministrze, pan wiele razy 
zwracał uwagę na kwestie, powiedziałbym, napięcia 
pomiędzy walką z terroryzmem, oczywistą walką 
z terroryzmem a rządami prawa, tym, co w cywili-
zacji zachodniej rozumie się przez prawa człowieka 
i państwo prawa. Mówił pan wielokrotnie o tym, że 
mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju napię-
ciem. Ja nie do końca się zgadzam z tą opinią i wydaje 
mi się, że ta sprawa jest bardziej złożona. Po pierwsze 
dlatego, że jeżeli w naszej strategii walki z terrory-
zmem będziemy odchodzić od zasad rządów prawa 
czy osłabiać to, co obecnie w cywilizacji zachodniej 
rozumiemy przez prawa człowieka, to będzie to pali-
wo terroryzmu. W tym wielkim konflikcie pomiędzy 
różnego rodzaju ekstremistami posługującymi się 
różnego rodzaju ideologiami a liberalną demokracją 
naszym podstawowym orężem jest moralno-poli-
tyczna przewaga naszej strony. Jeżeli my, walcząc 
z terroryzmem, zrezygnujemy z tego, co rozumiemy 
przez rządy prawa i prawa człowieka, to w oczywisty 
sposób osłabimy się etycznie, politycznie i stworzy-
my dodatkowe argumenty dla tych, którzy sięgają 
po terroryzm.

Druga sprawa, która jest z tym związana, jest 
następująca. To nie jest takie proste – tu także 
odnoszę się do wypowiedzi senatora Klicha – to 
nie jest tak, że my będziemy skuteczni na tej za-
sadzie, że zrezygnujemy z pewnych gwarancji 
obywatelskich. Problem polega na tym, że rezy-
gnacja z gwarancji obywatelskich niekoniecznie 
musi służyć walce z terroryzmem, ale może słu-
żyć osłabianiu wolności obywatelskich. Przecież 
mamy do czynienia z problemem, powiedziałbym, 
wszechpotęgi służb, w XXI wieku mamy do czy-
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(senator J. Pinior) jest bardzo ważne, to jest, powiedziałbym, skutecz-
ność działań antyterrorystycznych, która może wy-
nikać z niewystarczającej wrażliwości obywateli na 
konieczność działań związanych ze strategią antyter-
rorystyczną. Ten przykład, że w Polsce udało nam się 
zmniejszyć te ewakuacje po fałszywych alarmach, 
pokazuje, gdzie najwięcej, moim zdaniem, można 
zrobić. To, o czym pan minister mówił, że w trakcie 
ćwiczeń antyterrorystycznych ludzie nie reagowali te-
lefonami na zagrożenie terrorystyczne, wynika oczy-
wiście z wielu innych względów. Wydaje mi się jed-
nak, że trzeba zrobić wszystko, żeby tym działaniom 
antyterrorystycznym nadać po prostu odpowiednią 
powagę, tak bym powiedział, tak żeby rzeczywiście te 
działania były skuteczne, żeby one miały odpowied-
nie znaczenie i odpowiednią rolę w społeczeństwie. 
Stąd wracam do zasadniczej myśli mojego wystąpie-
nia: życie zderzeniem z islamem, walką cywilizacji to 
jest strategia, która przechodzi obok problemu i ona 
nam nie przyniesie żadnych realnych, skutecznych 
działań, przeciwstawienia się zagrożeniu terrory-
stycznemu we współczesnym świecie.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy pan minister chciałby jeszcze zabrać głos 

i ustosunkować się do wystąpień?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych Grzegorz Karpiński: Nie, dziękuję.)
Dziękuję panu Grzegorzowi Karpińskiemu, sekre-

tarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 
za przedstawienie Senatowi informacji.

Proszę państwa, ogłaszam przerwę do godziny 
12.30.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 35  
do godziny 12 minut 30)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Wznawiam obrady.
Wysoka Izbo, powracamy do rozpatrywania 

punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy 
– Prawo zamówień publicznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, które ustosunkowały się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygo-
towały wspólne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje 
się ono w druku nr 834 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Kazimierza 
Kleinę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Senator Bogdan Klich: Żyją w gettach…)
Część żyje w gettach, ale większość z nich nie żyje 

w gettach. Tak samo jest w Niemczech…
(Senator Bogdan Klich: Kompletne fiasko…)
Ja się zupełnie nie zgadzam z oceną, że to jest 

kompletne fiasko, wydaje mi się, że jest wręcz odwrot-
nie. Wielka Brytania, szczególnie Wielka Brytania, 
Francja, Holandia, Niemcy są przykładem tego, że 
muzułmanie stali się częścią europejskiego projektu.

(Senator Stanisław Kogut: To nieprawda.)
(Senator Bogdan Klich: I terroryzmu.)
(Senator Stanisław Kogut: Muszę chyba zabrać 

głos, bo to, co tu się opowiada…)
Źródła terroryzmu nie tkwią w religii. Źródła ter-

roryzmu, o czym z naturalnych względów pan mi-
nister nie mówił, bo to nie było przedmiotem jego 
wystąpienia, to raczej źródła społeczne polegające na 
wykluczeniu, polegające na tym, że ci ludzie są per-
manentnie poza społeczeństwem z różnych powodów, 
z powodów ekonomicznych, społecznych, że są tak-
że poza swoimi społecznościami zorganizowanymi, 
w wypadku muzułmanów zorganizowanymi wokół 
meczetów…

(Senator Bogdan Klich: We Francji jest 5% mu-
zułmanów w społeczeństwie, a 80% więźniów to są 
muzułmanie.)

Ale to jest tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie większość więźniów to są Afroamerykanie, co 
nie oznacza, że Afroamerykanie nie są Amerykanami, 
Panie Senatorze.

(Senator Bogdan Klich: Ale Francuzi sami widzą 
już…)

Ale pan mówi o czymś innym. Ja mówię o czymś 
innym, a pan mówi o czymś innym.

(Senator Bogdan Klich: Ja mówię o fiasku projektu 
integracji cudzoziemców, o tym, że sami Francuzi 
widzą, że muzułmanie…)

Ja przedstawiam swoją opinię w tej sprawie. 
Współczesna Unia Europejska jest wspólnotą, która 
jest wielokulturowa, wieloreligijna i wieloetniczna. 
Wszyscy jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, 
niezależnie od tego, czy naszym backgroundem jest 
religia chrześcijańska, czy islam, czy judaizm, czy 
jeszcze jakaś inna religia. Powtarzam – wracam do 
tego przykładu amerykańskiego – to, że socjologicznie 
rzecz biorąc, najwięcej więźniów to Afroamerykanie, 
nie oznacza, że Afroamerykanie nie są Amerykanami.

(Senator Andrzej Person: Prezydent nawet jest…)
(Głos z sali: Jaki prezydent?)
(Senator Andrzej Person: No jest, jakże nie?)
(Senator Tadeusz Kopeć: Oczywiście, że jest.)
Następna sprawa, Panie Ministrze, chociaż to są 

oczywiście kwestie, które wykraczały poza pana kon-
kretne wystąpienie. Wydaje mi się, że to, co w Polsce 
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Głosowania

Szanowni Państwo…
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 2)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka trzecia eliminuje potoczne określenie.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 3)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka czwarta wykreśla regulacje ustawowe 

wskazujące dla jednostki samorządu terytorialnego 
na „urzędowy” sposób określenia proporcji pomiędzy 
działalnością objętą systemem VAT a działalnością 
nieopodatkowaną. Jednocześnie poprawka wskazuje, 
wprost w przepisie materialnym ustawy, że sposób 
określenia proporcji dla niektórych podatników, ure-
gulowany rozporządzeniem właściwego ministra, jest 
sposobem fakultatywnym oraz zakłada, że korekta 
podatku odliczonego, w przypadku tych podatników, 
może nastąpić w oparciu o rok podatkowy poprzedza-
jący poprzedni rok podatkowy.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 79 senatorów, 60 było za, 19 wstrzy-

mało się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka piąta wskazuje, w ramach sposobu okre-

ślania proporcji przy działalności mieszanej, na przy-
chody brane pod uwagę, przy wyliczaniu proporcji, 
przez jednostki naukowe.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 79 senatorów, 25 było za, 53 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka ósma koryguje oznaczenie przedmiotu 

regulacji w tytule wskazanych jednostek systematy-
zacyjnych ustawy, adekwatnie do ich treści.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)
Poprawka została przyjęta.

Senator Sprawozdawca  
Kazimierz Kleina:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W imieniu połączonych komisji rekomenduję 

przyjęcie poprawek zawartych w druku nr 834 Z, 
poprawek: od pierwszej do czwartej, ósmej, od dzie-
siątej do dwunastej, czternastej i szesnastej. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych 

komisji, senatora Henryka Ciocha, o przedstawienie 
wniosków popartych przez mniejszość połączonych 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Henryk Cioch:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Rekomenduję poparcie poprawki piątej, która jest 

bardzo ważna dla spółdzielczych instytutów nauko-
wo-badawczych.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Czy Kazimierz Kleina chce jeszcze zabrać głos 

jako senator wnioskodawca?
(Senator Kazimierz Kleina: Nie. Dziękuję.)
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, Wysoka Izbo, o zaprzestanie rozmów.
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 zakłada, że sprzedawca nie 
będzie obowiązany do rozliczenia podatku w trans-
akcji obejmującej odwrotne obciążenie towarów, ta-
kich jak telefony komórkowe i komputery przenośne, 
także w sytuacji, gdy nieprawidłowe zastosowanie 
mechanizmu odwrotnego obciążenia było wynikiem 
nieuczciwych działań nabywcy.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 77 senatorów, 59 było za, 1 – przeciw, 

17 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 1)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka druga ujednolica odesłania.
(Rozmowy na sali)
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Głosowania. Zmiany w składzie komisji senackich

(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) Poprawka została przyjęta.
Poprawka szesnasta dodaje przepis przejściowy 

jednoznacznie przesądzający, że na limit dostaw 
warunkujących objęcie mechanizmem odwrotnego 
obciążenia towarów takich jak telefony komórkowe 
i komputery przenośne składają się jedynie dostawy 
dokonane od dnia wejścia w życie ustawy.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 12)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka siedemnasta została wykluczona.
Teraz przystępujemy do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 81 senatorów, 79 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo 
zamówień publicznych.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-
nastego porządku obrad: zmiany w składzie komisji 
senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji Regula-
minowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie 
zawarty jest w druku nr 852.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Andrzeja 
Misiołka, o przedstawienie wniosku komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Misiołek:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 

Senatorskich na wczorajszym posiedzeniu roz-
patrzyła wniosek pana senatora Czesława Ryszki 
dotyczący pracy w komisjach. Pan senator wy-
brał Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz 
Komisję Środowiska. Komisja regulaminowa jed-
nomyślnie przyjęła projekt tej uchwały i proponu-
je Wysokiemu Senatowi również jego przyjęcie. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie? Nikt.

Poprawka dziewiąta została wykluczona.
Poprawka dziesiąta obejmuje solidarną odpowiedzial-

nością podatkową dostawy cyfrowych aparatów fotogra-
ficznych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 81 senatorów, 80 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka jedenasta adekwatnie oddaje intencję 

przepisu.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 81 senatorów, 81 było za. (Głosowanie 

nr 8)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dwunasta porządkuje przepisy poprzez 

skreślenie mogących budzić wątpliwości interpreta-
cyjne normatywnie zbędnych sformułowań.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 79 senatorów, tyleż samo było za. 

(Głosowanie nr 9)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka trzynasta poszerza katalog towarów 

objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia 
o półprodukty z metali nieżelaznych, między innymi 
o nieobrobione plastycznie: aluminium, ołów, cynk, 
cynę i nikiel.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 81 senatorów, 9 było za, 53 – przeciw-

nego zdania, 19 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 10)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka czternasta poszerza katalog towarów ob-

jętych mechanizmem odwrotnego obciążenia o półpro-
dukty z metali nieżelaznych o nieobrobione plastycz-
nie: aluminium, ołów, cynk, cynę i nikiel. Poprawka 
wykracza poza materię ustawy uchwalonej przez Sejm.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 81 senatorów, 80 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 11)
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Głosowania

(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o postępowaniu przez sądami administracyjnymi.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowadzenie 
poprawek do ustawy.

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 umożliwia wniesienie skargi 

na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępo-
wania w dotychczas pominiętych kategoriach spraw.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 17)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka druga koreluje terminy na przekazanie 

akt sprawy sądowi administracyjnemu oraz na wy-
danie decyzji autokorekcyjnej.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 18)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka trzecia formułuje przepis w liczbie po-

jedynczej.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawka przyjęta.
Poprawka czwarta zmierza do zastąpienia obo-

wiązku dołączania do pisma procesowego dowodu 
doręczenia drugiej stronie przez obowiązek składania 
oświadczenia o doręczeniu pisma.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 20)
Poprawka przyjęta.
Poprawka piąta nadaje wyrazowi właściwą formę 

gramatyczną.
Kto za?

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian 
w składzie komisji senackich.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Nie działa.)
Działa.
(Senator Piotr Zientarski: Teraz działa.)
Proszę o wyniki.
Głosowało 79 senatorów, 74 było za, 2 było 

przeciwnego zdania, 3 wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 14)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji 
senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ko-
mornikach sądowych i egzekucji.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy. Znajduje 
się on w druku senackim nr 836 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie 
nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy 
w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej po-
prawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 
przez komisję poprawką.

Poprawka, wprowadzając datę dzienną wejścia 
w życie przepisu, usuwa ewentualne niebezpieczeń-
stwo przesunięcia o rok możliwości jego stosowania.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 80 senatorów, za było 80. (Głosowanie 

nr 15)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianą wy-
nikającą z przyjętej poprawki.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o komornikach sądowych i egzekucji.
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Głosowania

(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) o uzupełnienie wyroku albo odmowę jego uwzględ-
nienia.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 27)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dwunasta eliminuje możliwość miar-

kowania wynagrodzenia profesjonalnego pełnomoc-
nika.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 28)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka trzynasta prawidłowo określa kwalifi-

kację prawną zachowania polegającego na złożeniu 
fałszywego oświadczenia.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 29)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka czternasta nakazuje informować właści-

wy samorząd zawodowy o przypadku ustanowienia 
pełnomocnika po wydaniu orzeczenia, od którego 
przysługuje skarga kasacyjna.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka piętnasta uwzględnia okoliczność, że 

sprzeciwy i zażalenia są wnoszone przez stronę po-
stępowania.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 31)
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?

Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawka przyjęta.
Poprawka szósta eliminuje z treści przepisu wpro-

wadzające w błąd zastrzeżenie.
(Rozmowy na sali)
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 22)
Poprawka przyjęta.
Poprawka siódma zapewnia spójność terminolo-

giczną przepisów.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Poprawka przyjęta.
Poprawka ósma uwzględnia możliwość przywró-

cenia terminu na dokonanie czynności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 24)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dziewiąta eliminuje badanie przez sąd 

należytej staranności przy sporządzaniu opinii o bra-
ku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 76 senatorów, 75 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 25)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dziesiąta nadaje przepisowi właściwe 

oznaczenie.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 26)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka jedenasta skreśla przepis dający pra-

wo wniesienia zażalenia na odrzucenie wniosku 
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Głosowania

(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) Poprawka druga zmierza do zachowania dotych-
czasowego rozwiązania, zgodnie z którym stanowisko 
dyrektora krajowej szkoły jest stanowiskiem kaden-
cyjnym.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 34)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka trzecia usuwa niespójność między ka-

talogiem przesłanek, które musi spełnić osoba przy-
stępująca do konkursu na aplikację sędziowską lub 
aplikację prokuratorską, a katalogiem przesłanek 
warunkujących uzyskanie statusu aplikanta.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 35)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka czwarta modyfikuje przesłankę zwią-

zaną z niekaralnością… Nad tym już głosowaliśmy?
(Senator Piotr Zientarski: Nie, nie.)
…od której zależy uzyskanie statusu aplikanta.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 36)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki piąta i szósta eliminują błąd logiczny 

występujący w dodawanych przepisach i jednocześnie 
wprowadzają możliwość zatrudnienia na stanowisku 
starszego asystenta prokuratora oraz starszego asy-
stenta sędziego zarówno osoby, która złożyła egzamin 
sędziowski, jak i osoby, która legitymuje się zdanym 
egzaminem prokuratorskim.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 37)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka siódma służy doprecyzowaniu warun-

ków ubiegania się o stanowisko sędziowskie w przy-
padku ukończenia aplikacji sędziowskiej obejmującej 
staż na stanowisku referendarza sądowego.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.

Proszę o wyniki.
Głosowało 79 senatorów, 77 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 32)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych 
innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosun-
kowały się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 835 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Piotra Zientarskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Połączone komisje, czyli Komisja Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza, 
rekomendują Wysokiemu Senatowi przyjęcie popra-
wek od pierwszej do dwunastej, od czternastej do 
osiemnastej, dwudziestą – i tu uwaga: ta poprawka 
została zmodyfikowana – a także dwudziestą drugą 
i dwudziestą trzecią. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
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 ma na celu dostosowanie usta-
wowego sformułowania w zakresie zadań w Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury do rzeczywistych 
potrzeb szkoleniowych związanych z szeroko rozu-
mianą sferą ochrony prawnej.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 33)
Poprawka została przyjęta.
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(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) Sądownictwa i Prokuratury o wolne stanowisko sę-
dziego sądu rejonowego.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za 

(Głosowanie nr 43)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka trzynasta ma na celu doprecyzowanie 

odesłania.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 79 senatorów, 28 było za, 49 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu (Głosowanie nr 44).
Poprawka została odrzucona.
Poprawka piętnasta zmierza do uściślenia, że prze-

pis przejściowy nie wydłuża terminu przewidzianego 
na złożenie wniosku o umieszczenie na liście klasy-
fikacyjnej aplikantów.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy – za. 

(Głosowanie nr 45)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki szesnasta, siedemnasta i osiemnasta 

były już przegłosowane.
Poprawka dziewiętnasta zawęża okres…
(Głos z sali: Zakres.)
…zakres odesłania.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 80 senatorów, 24 – za, 54 – przeciw, 

2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 46)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka dwudziesta uzupełnia regulacje przej-

ściowe zawarte w ustawie o postanowienia odnoszące 
się do osób, które na podstawie przepisów dotychcza-
sowych skorzystają z prawa do wniesienia odwoła-
nia oraz skargi do sądu administracyjnego i uzyskają 
w tym trybie korzystne dla siebie rozstrzygnięcie. 
Poprawka uwzględnia oczekiwania wszystkich po-
tencjalnych skarżących.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy – za. 

(Głosowanie nr 47)

Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 38)

Poprawka przyjęta.
Poprawki ósma, czternasta, szesnasta, siedemnasta 

i osiemnasta uwzględniają fakt ogłoszenia przez mini-
stra sprawiedliwości naboru na aplikację ogólną, która 
rozpocznie się w dniu 1 lutego 2016 r., a także przesą-
dzają, że w odniesieniu do aplikantów VII rocznika 
aplikacji ogólnej oraz VI i VII rocznika aplikacji spe-
cjalistycznych stosowane będą przepisy dotychczasowe.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 39)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka dziewiąta ma na celu wprowadzenie 

nowych kryteriów w zakresie składania egzaminów 
sędziowskiego i prokuratorskiego oraz nowych zasad 
powoływania zespołów i komisji egzaminacyjnych 
już w 2016 r.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 40)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dziesiąta dodaje regulacje przejściowe 

dotyczące osób, które odbywały aplikację sędziowską 
lub aplikację prokuratorską w dotychczasowym sys-
temie, i wobec których podjęto decyzję o zawieszeniu 
w prawach i obowiązkach aplikanta.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za 

(Głosowanie nr 41)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka jedenasta usuwa dookreślenie, które 

wprowadza w błąd.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 42)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dwunasta przesądza w sposób odpowia-

dający zasadzie lojalności państwa względem obywa-
teli kwestię wymagań, które stosuje się w przypad-
ku ubiegania się przez absolwenta Krajowej Szkoły 
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(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) o zarekomendowaniu Wysokiej Izbie przyjęcia wspo-
mnianej ustawy bez poprawek. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Czy senator wnioskodawca Wojciech Skurkiewicz 

chce jeszcze zabrać głos?
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie, dziękuję.)
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku – nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Obrony Narodowej popartym przez komisję 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 54 – za, 25 – przeciw. 

(Głosowanie nr 51)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 844 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 52)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Powracamy do rozpatrywania punku siódmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym.

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 845 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Andrzeja 
Owczarka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Poprawka została przyjęta.
Poprawka dwudziesta druga uwzględnia okolicz-

ność, że zasady techniki prawodawczej nie pozwalają 
na utrzymywanie w mocy aktów wykonawczych, które 
będą sprzeczne z przepisami ustawy po jej nowelizacji.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy – za. 

(Głosowanie nr 48)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dwudziesta trzecia dostosowuje okres 

vacatio legis do zakresu i wagi zmian wprowadzanych 
rozpatrywaną ustawą.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 79 senatorów, 78 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 49)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 78 senatorów, 53 – za, 25 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 50)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz 
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu piąte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Obrony Narodowej, która ustosunkowała się 
do przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 843 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Jarosława 
Laseckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jarosław Lasecki:
Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Obrony Narodowej sprawozdanie komisji. Komisja 
na posiedzeniu w dniu wczorajszym podjęła uchwałę 
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 56)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka siódma zmierza do zapewnienia prze-

pisowi należytej precyzji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 57)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka ósma przesądza, iż ilekroć w dotychcza-

sowych przepisach mowa jest o foteliku ochronnym 
lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, należy 
przez to rozumieć fotelik bezpieczeństwa dla dziecka 
lub inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci w ro-
zumieniu nowych przepisów.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 58)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, 52 było za, 1 – przeciw, 

26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 59)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
ósmego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w za-
kresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz peł-
nienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzo-
nej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja 
Spraw Zagranicznych przedstawiły jednobrzmią-
ce projekty uchwał, w których wnoszą o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek – druki senackie 
nr 847 A i 847 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Senator Sprawozdawca  
Andrzej Owczarek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Gospodarki Narodowej na wczorajszym 

posiedzeniu przyjęła stanowisko, w którym reko-
menduje przyjęcie następujących poprawek w zesta-
wieniu: trzeciej, szóstej, siódmej i ósmej. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Czy senator wnioskodawca, pan senator Józef 

Zając, lub senator sprawozdawca Andrzej Owczarek 
chcą jeszcze zabrać głos?

Dziękuję bardzo.
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.

Poprawki pierwszą, czwartą i piątą należy przegło-
sować łącznie. Skreślają one przepisy wprowadzające 
dwa wyjątki od zasady, w myśl której dziecko mają-
ce mniej niż 150 cm wzrostu musi być przewożone 
w foteliku bezpieczeństwa lub w innym urządzeniu 
przytrzymującym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 7 było za, 50 – przeciw, 

23 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 53)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka druga uchyla przepis, na podstawie któ-

rego obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa 
nie dotyczy kobiet w widocznej ciąży.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 4 było za, 53 – przeciw, 

23 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 54)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka trzecia zapewnia ustawie spójność ter-

minologiczną.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 55)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka szósta ma charakter doprecyzowujący.
Kto jest za?
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(wicemarszałek S. Karczewski) Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwal-
czaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego 
rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 
7 listopada 2011 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu je-
denastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Umowy między Europejską Organizacją Badań 
Astronomicznych na Półkuli Południowej a Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przy-
stąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Europejskiej 
Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli 
Południowej, podpisanej w Warszawie w dniu 28 paź-
dziernika 2014 r.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja 
Spraw Zagranicznych przedstawiły jednobrzmią-
ce projekty uchwał, w których wnoszą o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek – druki senackie 
nr 848 A i 848 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 74 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 63)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o raty-
fikacji Umowy między Europejską Organizacją 
Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej 
a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej wa-
runków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do 
Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na 
Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie w dniu 
28 października 2014 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią 
i Hercegowiną w sprawie unikania podwójnego opo-
datkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodat-
kowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 
podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiły jed-
nobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druki senackie 
nr 846 A i 846 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 64)

Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 60)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach 
w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz 
pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporzą-
dzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewią-
tego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru 
o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie 
dnia 27 maja 2014 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisja Spraw Zagranicznych przed-
stawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których 
wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druki 
senackie nr 838 A i 838 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo o proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 61)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji 
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 
Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej 
w Limie dnia 27 maja 2014 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesią-
tego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu prze-
stępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju prze-
stępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 
2011 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisja Spraw Zagranicznych przed-
stawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których 
wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druki 
senackie nr 839 A i 839 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 75 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 62)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji 
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(wicemarszałek S. Karczewski) Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Mieczysława Augustyna, o przedstawienie dodatko-
wego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Wymienione przez pana marszałka komisje, ob-

radując wspólnie, przyjęły wniosek pana senatora 
Kleiny i mój dotyczący poprawki w formie jednoli-
tego tekstu ustawy. Proszę o przyjęcie tej poprawki 
i ustawy.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
W trakcie drugiego czytania wniosek o charak-

terze legislacyjnym zgłosili pan senator Mieczysław 
Augustyn i senator Kazimierz Kleina.

Rozumiem, że nie. Dziękuję bardzo.
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 pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę, nie słyszę.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad poprawką, druk nr 785 X, a następnie 
nad przyjęciem projektu w całości ze zmianą wyni-
kającą z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 
poprawką.

Poprawka przewiduje, że centralną informację 
o rachunku oraz fundusz środków nieodebranych 
będzie prowadził Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 
W poprawce przyjęto również, że środki przekazane 
na fundusz środków nieodebranych będą mogły być 
przeznaczone wyłącznie na zaspokojenie roszczeń 
podmiotów, które mają tytuł prawny do tych środków, 
przy czym roszczenia takie nie będą się przedawnia-
ły. Sformułowano także obowiązek informowania 
przez bank właściwej gminy o przekazaniu środków 
do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ponadto 
dodano przepis nakładający na ministra właściwego 
do spraw instytucji finansowych obowiązek przed-
stawienia Sejmowi i Senatowi oceny funkcjonowania 
nowego systemu po upływie trzech lat od dnia wejścia 
w życie nowelizacji oraz zagwarantowano dwunasto-
miesięczne vacatio legis nowych regulacji.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską 
a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania po-
dwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyla-
niu się od opodatkowania w zakresie podatków od 
dochodu i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 
4 czerwca 2014 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie usta-
wy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 742 S. Komisje proponują ponadto, aby 
Senat upoważnił senatora Tadeusza Kopcia do repre-
zentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy o zmianie usta-
wy o finansach publicznych oraz projektem uchwały 
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 65)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach 
publicznych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia 
do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana 
senatora Tadeusza Kopcia do reprezentowania stano-
wiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredyto-
wych oraz ustawy o ewidencji ludności.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych i zobowiązał te komisje do 
przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu 
Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono 
w druku nr 785 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
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(wicemarszałek S. Karczewski) Senator Maciej Klima:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oświadczenie kieruję w imieniu własnym oraz 

pana senatora Grzegorza Wojciechowskiego do prezes 
Rady Ministrów, pani Ewy Kopacz.

Szanowna Pani Premier!
Od 2008 r. obserwujemy nasilenie gróźb ze strony 

polityków, wojskowych oraz przedstawicieli rządu 
Federacji Rosyjskiej pod adresem Polski. Padają rów-
nież groźby o użyciu broni jądrowej przeciwko Polsce.

Od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce 
rozwijano badania w zakresie fizyki jądrowej, między 
innymi dzięki budowie badawczych reaktorów jądro-
wych „Ewa”, „Anna”, „Maria”, wykorzystujących 
paliwo jądrowe typu EK-10, WWR-SM, WWR-M2, 
MR-5, MR-6. Wraz z badaniami związanymi z fi-
zyką jądrową pojawił się problem dotyczący zuży-
tego, wypalonego paliwa jądrowego zawierającego 
wzbogacony U-235. Z wypowiedzi przedstawicieli 
Federacji Rosyjskiej wynika, że ilość przekazane-
go wypalonego zużytego paliwa jądrowego zawie-
rającego wzbogacany U-235 z Polski do Federacji 
Rosyjskiej w latach 2008–2014, traktowanego rów-
nież jako materiał strategiczny, jest wystarczająca do 
produkcji od kilkunastu do kilkudziesięciu ładunków 
jądrowych.

Zwracamy się do pani premier z prośbą o opinię 
i odpowiedź na następujące pytania.

Pierwsze: czy właściwe i rozsądne jest przeka-
zywanie wypalonego paliwa jądrowego zawierają-
cego wzbogacony U-235 – materiału strategicznego 
mogącego służyć do produkcji ładunków jądrowych 
– w sytuacji napięcia międzynarodowego oraz gróźb 
pod adresem Polski ze strony Federacji Rosyjskiej?

Drugie: jaką ilość zużytego paliwa jądrowego, 
HEU, i na jakich warunkach przekazano do Federacji 
Rosyjskiej w latach 2008–2014, i czy planuje się prze-
kazanie następnych partii zużytego paliwa jądrowego 
w latach następnych? 

Trzecie: wypalone paliwo jądrowe zawierające 
wzbogacony U-235 ma być składowane na terenie 
Federacji Rosyjskiej. Czy Rzeczpospolita Polska po-
siada gwarancje, że przekazany z Polski wzbogacony 
U-235 nie zostanie przerobiony w Federacji Rosyjskiej 
na ładunki jądrowe?

Czwarte: czy paliwo jądrowe w polskich reaktorach 
badawczych jest własnością polską czy też innych kra-
jów – może na przykład Federacji Rosyjskiej? Jakie 
decyzje polityczne spowodowały, że zdecydowano 
się na przewiezienie wypalonego paliwa jądrowego 
do Federacji Rosyjskiej? Czy rozpatrywano inne, al-
ternatywne rozwiązania tego problemu? Czy poja-
wiły się wówczas naciski na rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej – a jeśli tak, to kto je wywierał – by przyjąć 
realizowane do chwili obecnej rozwiązanie?

Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 52 było za, 24 wstrzy-

mało się od głosu. (Głosowanie nr 66)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu ustawy w całości ze zmianą wynikającą 
z przyjętej poprawki oraz nad projektem uchwały 
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu usta-
wy. Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana 
senatora Mieczysława Augustyna do reprezentowania 
Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 72 senatorów, 71 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 67)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ban-
kowe oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę 
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana 
senatora Mieczysława Augustyna do reprezentowania 
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

(Rozmowy na sali)
W związku z podjętymi uchwałami bardzo proszę 

senatorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu 
w trakcie prac komisji w Sejmie.

Informuję, że porządek obrad siedemdziesiątego 
drugiego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 

porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświadcze-

nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

(Rozmowy na sali)
Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych 

oświadczeń, których treści nie można ustalić, lub któ-
rych wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe 
w przysługującym mu na to czasie, czyli w ciągu 
pięciu minut.

Nad oświadczeniami senatorskimi nie przepro-
wadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?
(Senator Jan Rulewski: Ja.)
Pan senator Klima, bardzo proszę.
(Senator Maciej Klima: Ja byłem wpisany na listę.)
(Senator Jan Rulewski: Ale ja się śpieszę…)
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(senator M. Klima) niepowodzenia, małej skuteczności dotychczasowej 
ustawy.

Program MdM jest istotnym programem wspar-
cia ze względu na potrzebę mieszkaniową trudną do 
zrealizowania przez początkujących i wchodzących 
w życie zawodowe młodych ludzi, nadto obciążonych 
koniecznością zaciągania i spłacania wielusettysięcz-
nych kredytów. Wsparcie państwa, liczone w tym 
roku na 715 milionów zł, przeznaczone na start miesz-
kaniowy rodzin, w tym posiadających dzieci, stanowi 
istotną pomoc w wspieraniu rodzin w ogóle.

Realizacja zamierzeń ustawowych okazała się wy-
soce nieskuteczna. Z danych Banku Gospodarstwa 
Krajowego za rok 2014 wynika, że z dotychczasowego 
programu skorzystało zaledwie szesnaście tysięcy 
kredytobiorców, a limit środków wykorzystano za-
ledwie w 1/3. Nie spełnił się prorodzinny kierunek 
ustawy, gdyż wśród korzystających z preferencji 
zaledwie 16% to małżeństwa dzietne, podczas gdy 
52% stanowili single. Jakby na przekór temu, w zno-
welizowanej ustawie jeszcze bardziej preferuje się 
rodziny wielodzietne, zwiększając limit kredytowy 
– zapewnia się o 5% większe wsparcie kredytowe 
na dziecko. Trudno jednak wyobrazić sobie rodzinę 
z trojgiem dzieci inwestującą 260 tysięcy zł, w tym 
połowa kredytu wpłacona, w tym miesięczna opłata 
kredytowa plus czynsz liczony w granicach 2 tysię-
cy zł…

W dniu 24 lipca 2014 r. zaniepokojony tą sytuacją 
złożyłem stosowne oświadczenie. W odpowiedzi mi-
nister Orłowski uspokajał faktem debiutu programu, 
forsowaniem proinwestycyjnego charakteru w kon-
tekście rozwoju budownictwa i koniecznością doko-
nania precyzyjnych wyliczeń wskaźnika progowego 
przez wojewodów.

Postulowałem potrzebę zwrócenia się w stronę 
rynku wtórnego, dostępnego dla niezamożnych mał-
żeństw, a takimi są zazwyczaj młode małżeństwa, 
poprzez przywrócenie choćby w połowie możliwości 
pobierania kredytów na używane mieszkania, zwłasz-
cza tam, gdzie nie występuje rynek deweloperski, czy-
li na wsiach i w małych miasteczkach. Nowelizacja 
pomija fakt, że w dużych miastach używane miesz-
kania cechuje lokalizacja redukująca koszty dotarcia 
do szkół, przedszkoli i pracy. Wskazywałem, że cena 
nowego mieszkania wiąże się z dodatkowymi inwe-
stycjami wynoszącymi średnio 1/3 kosztów stanu 
deweloperskiego. Te mieszkania budowane są na pe-
ryferiach, gdzie nie ma dostatecznej infrastruktury 
i jest słaba komunikacja. Wprawdzie rząd przestał 
dogmatycznie zwalczać spółdzielnie jako potencjal-
nego inwestora, lecz one na ogół też nie inwestują 
w małych miastach lub na wsiach. Wreszcie wska-
zywałem na istotną anomalię ustawy, czyli obowią-
zek wykazania dochodów osiąganych w Polsce, co 
wyklucza tych obywateli polskich, którzy zarobkują 

Piąte: kto ponosi koszty – i jakie są to koszty – 
transportu wypalonego paliwa jądrowego i jego prze-
chowywania na terenie Federacji Rosyjskiej?

Szóste: czy Rzeczpospolita Polska jako członek 
Unii Europejskiej i NATO może zabezpieczyć na tere-
nie RP w sposób właściwy i bezpieczny, na przykład 
przed atakami terrorystycznymi, instalacje jądrowe 
oraz zużyte paliwo jądrowe HEU zawierające wzbo-
gacony uran?

Siódme pytanie: czy przekazanie zużytego pali-
wa jądrowego było bezpłatne? Jakie koszty będzie 
ponosiła Polska w następnych latach za przekazane 
paliwo jądrowe?

Ósme: czy rozważano przekazanie zużytego pa-
liwa na przykład do Francji?

Dziewiąte: czy Organizacja Rozwoju 
Europejskiego Składowania RTO rozważa budowę 
składowisk odpadów radioaktywnych na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej?

Dziesiąte: czy zapadła decyzja rządowa o budo-
wie składowisk substancji radioaktywnych na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej?

Jedenaste pytanie: jak funkcjonuje system mo-
nitoringu substancji radioaktywnych na granicach 
Rzeczypospolitej Polskiej? Czy dotyczy on również 
granic z państwami Unii Europejskiej?

Dwunaste pytanie: ile razy w latach 2010–2014 
stwierdzono próby przemytu do Polski substancji ra-
dioaktywnych? Z jakich kierunków i ile razy prze-
wożono tranzytem przez obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej substancje radioaktywne?

I ostatnie trzynaste pytanie: jaką ilość substancji 
radioaktywnych przywieziono do Rzeczypospolitej 
Polskiej, skąd i za jaką sumę, a jaką ilość wywie-
ziono w latach 2010–2014 i dokąd? Dziękuję, Panie 
Marszałku. Dziękuję Wysokiej Izbie.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

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

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja również kieruję swoje oświadczenie do pani 

Ewy Kopacz piastującej stanowisko prezesa Rady 
Ministrów.

Przed paroma dniami rząd przyjął projekt usta-
wy nowelizującej ustawę o wsparciu rodzin i innych 
osób w nabywaniu własnego mieszkania – tak zwany 
program MdM. Niewątpliwie projekt ten jest efektem 
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(senator J. Rulewski) – Skalite. Opisywany stan rzeczy spowoduje, że stro-
na polska nie wywiąże się z zawartych porozumień 
transgranicznych, co naszym zdaniem jest niedopusz-
czalne.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców 
powiatu żywieckiego oraz osób podróżujących przez 
teren Żywiecczyzny, a także wzmożony ruch tranzy-
towy drogami przebiegającymi przez obszary zabu-
dowane, zwracam się do pani minister, aby dokoń-
czenie budowy drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała 
– granica państwa, a szczególnie odcinka Przybędza 
– Milówka, zostało wprowadzone na listę podsta-
wową Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014–2023. Jednocześnie pragnę poinformować, że na 
ręce pani minister zostanie złożona petycja podpisana 
przez wszystkich samorządowców oraz mieszkańców 
powiatu żywieckiego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

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

Wojciecha Skurkiewicza.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Oświadczenie kieruję do prezes Rady Ministrów, 

pani Ewy Kopacz.
Droga krajowa nr 12 jest połączeniem zachodu 

kraju ze wschodem, alternatywnym połączeniem 
dla układu autostradowego autostrady nr 4 i au-
tostrady nr 2. W związku z tym pytam o plany 
rządu co do modernizacji drogi krajowej nr 12 na 
odcinku Piotrków Trybunalski – Radom – Lublin. 
Jest to droga, która jest szczególnie ważna, szcze-
gólnie istotna dla układu komunikacyjnego po-
łudniowego Mazowsza i ziemi radomskiej. Czy 
w rządowych planach rozwoju infrastruktury dro-
gowej ujęta jest droga krajowa nr 12, a na najbliższe 
lata jest przewidziana jej modernizacja? Czy są 
plany przebudowy drogi krajowej nr 12 według 
standardów drogi ekspresowej? Czy są planowane 
budowy obwodnic takich ośrodków miejskich jak 
Przysucha, Wolanów, Gózd i Zwoleń? Czy plano-
wana jest przebudowa drogi krajowej nr 12 na od-
cinku miejskim w Radomiu? Czy znany jest termin 
rozpoczęcia modernizacji drogi krajowej nr 12 na 
odcinku Radom – Lublin?

Szanowna Pani Premier! Mam nadzieję, że spra-
wy mieszkańców Radomia i ziemi radomskiej leżą 
pani na sercu i że pochyla się pani nad problemami 
mieszkańców tego regionu. Mam nadzieję, że pochyli 
się pani również nad kwestią rozwoju infrastruktury 
drogowej południowego Mazowsza. Dziękuję bardzo.

za granicą właśnie w celu pozyskania środków na 
potrzeby mieszkaniowe. Niestety resort infrastruktu-
ry pominął te uwagi. Przypuszczam, że konsultacja 
miała charakter jednostronny i obejmowała dewelo-
perów, a pomijała rzeczywiste podmioty, czyli młode 
małżeństwa. Zresztą w tym celu nie prowadzi sią 
żadnych badań konsumenckich.

Na dziś udział kredytów udzielanych w ramach 
tak zwanego programu MdM wynosi zaledwie od 5 
do 7%. Paradoksem jest, że wspomagane w ten spo-
sób uzyskanie mieszkania nowego jest droższe niż 
uzyskanie gotowego mieszkania na rynku wtórnym. 
W chwili obecnej stoimy w obliczu zagrożenia niewy-
konaniem założeń ustawy, zatem przed skierowaniem 
jej do parlamentu niezbędna jest głębsza analiza po-
trzeb i możliwości, taka, by ten oczekiwany produkt 
programowy w zakresie wspierania rodziny uzyskał 
skuteczność choćby w części nawiązującą do progra-
mu „Rodzina na swoim”. Dziękuję, Panie Marszałku.

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

Tadeusza Kopcia.

Senator Tadeusz Kopeć:
Oświadczenie skierowane do pani minister infra-

struktury i rozwoju Marii Wasiak.
Szanowna Pani Minister!
W imieniu mieszkańców, parlamentarzystów 

i samorządowców ziemi żywieckiej zwracam się 
do pani minister z prośbą o jak najszybsze dokoń-
czenie prac związanych z drogą ekspresową S69 
Bielsko-Biała – Żywiec. Apeluję również o podjęcie 
pilnych działań zmierzających do rozpoczęcia prac 
na odcinku Przybędza – Milówka, tak zwane obej-
ście Węgierskiej Górki. Z wielkim zaniepokojeniem 
przyjęliśmy bowiem informację, że tak bardzo ważna 
inwestycja jak obejście Węgierskiej Górki znalazła 
się jedynie na liście rezerwowej Programu Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2014–2023.

Droga ekspresowa S69 z Bielska-Białej do 
Zwardonia jest inwestycją o znaczeniu międzynaro-
dowym i ponadregionalnym. To bardzo ważny frag-
ment paneuropejskiego korytarza transportowego 
nr VI relacji Gdynia – Gdańsk, Warszawa – Katowice 
– Bielsko-Biała – Zwardoń – Żylina. Niezrealizowanie 
odcinka S69 Przybędza – Milówka spowoduje, że 
cała dotychczas zrealizowana inwestycja nie spełni 
parametrów drogi ekspresowej. Ponadto w roku 2016 
strona słowacka zamierza zakończyć budowę przy-
granicznego odcinka autostrady D3 Świerczynowiec 
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(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 34)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Słoń, bardzo proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oświadczenie w sprawie wprowadzenia zmian 

systemowych dotyczących wykonywania zawodów 
pielęgniarki i położnej, skierowane do prezes Rady 
Ministrów.

W związku ze złą i wciąż pogarszającą się sytuacją 
pielęgniarek i położnych proszę o informację na temat 
już podjętych i planowanych przez rząd RP działań 
zmierzających do: poprawy warunków pracy i płacy 
pielęgniarek i położnych; zwiększenia liczby osób 
kształcących się w zawodach pielęgniarki i położnej; 
stworzenia mechanizmów powodujących zwiększenie 
atrakcyjności wykonywania zawodu w kraju, co spo-
woduje zmniejszenie liczby pielęgniarek i położnych 

wyjeżdżających do pracy poza Polską; stworzenia 
warunków zachęcających do powrotu do kraju pielę-
gniarki i położne, które w ostatnich latach wyjechały 
i podjęły wykonywanie zawodu poza granicami kraju; 
opłacenia przez urzędy pracy szkoleń po przerwie 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarkom i położ-
nym chcącym powrócić do wykonywania zawodu. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół siedemdziesiątego drugiego 

posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej 
kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 
trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam siedemdziesiąte drugie posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)
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    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 C. Ryszka ? + + ? + + + + + ? + + + + + + + + + +
  79 J.Z. Sagatowska ? + + + + + + + + ? + + + + + + + + + +
  80 J.M. Sepioł + + + + - + + + + - + + + - + + + + + +
  81 M. Seweryński ? + + ? + + + + + + + + + + + + + + + +
  82 W.J. Sitarz + + + + - + + + + - + + + + + + + + + +
  83 W. Skurkiewicz ? + + ? + + + + + + + + + . + + + + + +
  84 K.M. Słoń + + + ? + + + + + ? + + + + + + + + + +
  85 A. Szewiński + + + + - + + + + - + + + + + + + + + +
  86 G.A. Sztark + + + + - + + + + - + + + + + + + + + +
  87 B.P. Śmigielski + + + + - + + + + - + + + + + + + + + +
  88 A. Świeykowski + + + + - + + + + - + + + + + + + + + +
  89 P. Wach + + + + - + + + + - + + + + + + + + + +
  90 K.A. Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  91 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  92 G.M. Wojciechowski ? + + + + + + + + ? + + + + + + + + + +
  93 M.J. Wojtczak + + + + - + + + + - + + + + + + + + + +
  94 J. Wyrowiński + + + + - + + + + - + + + + + + + + + +
  95 R. Zaborowski + + + + - + + + + - + + + + + + + + + +
  96 A.M. Zając ? + + ? + + + + + ? + + + + + + + + + +
  97 J. Zając . + + + - + + + + - + + + + + + + + + .
  98 A.M. Zdziebło + + + + - + + + + - + + + + + + + + + +
  99 P.B. Zientarski + + + + - + + + + - + + + + + + + + + +
  100 M.A. Ziółkowski + + + + - + + + + - + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 77 78 79 79 79 81 81 81 79 81 81 81 81 79 80 79 79 79 79 79
  Za 59 78 79 60 25 81 80 81 79 9 80 81 79 74 80 79 79 79 79 79
  Przeciw 1 0 0 0 53 0 0 0 0 53 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 17 0 0 19 1 0 1 0 0 19 1 0 2 3 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 C. Ryszka + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
  79 J.Z. Sagatowska + + + + + + + + + + + + . + + + + + + +
  80 J.M. Sepioł + + + + + + + + . + + + + + + + + + + +
  81 M. Seweryński + . + + + . + + + + + + + . + + + + + +
  82 W.J. Sitarz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  83 W. Skurkiewicz + . + + + . + + + + + + + + + + + + + +
  84 K.M. Słoń + + + + + + + + + + + + + + . + + + + +
  85 A. Szewiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  86 G.A. Sztark + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  87 B.P. Śmigielski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  88 A. Świeykowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  89 P. Wach + + + + + + + + + + + . + + + + + + + +
  90 K.A. Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  91 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  92 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  93 M.J. Wojtczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  94 J. Wyrowiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  95 R. Zaborowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  96 A.M. Zając + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  97 J. Zając + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  98 A.M. Zdziebło + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  100 M.A. Ziółkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 79 77 78 80 76 77 78 79 78 79 80 79 77 76 79 79 80 80 80 80
  Za 79 77 78 80 75 77 78 79 78 79 80 77 77 76 79 79 80 80 80 80
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 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 59 60
  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 59 60
  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 C. Ryszka + + + + + + + + + ? - + ? ? + + + + ? +
  79 J.Z. Sagatowska + + + . + + + + + ? - + ? ? + + + + ? +
  80 J.M. Sepioł + + + - + - + + + + + + - - + + + + + +
  81 M. Seweryński + + + + + + + + + ? - + ? ? + + + + ? +
  82 W.J. Sitarz + + + - + - + + + + + + - - + + + + + +
  83 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + ? - + ? ? + + + + ? +
  84 K.M. Słoń + + + + + + + + + ? - + ? ? + + + + ? +
  85 A. Szewiński + + + - + - + + + + + + - - + + + + + +
  86 G.A. Sztark + + + - + - + + + + + + - - + + + + + +
  87 B.P. Śmigielski + + + - + - + + + + + + - - + + + + + +
  88 A. Świeykowski + + + - + - + + + + + + - - + + + + + +
  89 P. Wach + + + - + - + + + + + + - - + + + + + +
  90 K.A. Wiatr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  91 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  92 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + ? - + ? ? + + + + ? +
  93 M.J. Wojtczak + + + - + - + + + + + + - - + + + + + +
  94 J. Wyrowiński + + + - + - + + + + + + - - + + + + + .
  95 R. Zaborowski + + + + + - + + + + + + - - + + + + + +
  96 A.M. Zając + + + + + + + + + ? - + ? ? + + + + ? +
  97 J. Zając + + + - + - + + . + + + + + + + + + - +
  98 A.M. Zdziebło + + + - + - + + + + + + - - + + + + + +
  99 P.B. Zientarski + + + - + - + + + + + + - - + + + + + +
  100 M.A. Ziółkowski + + + - + - + + + + + + - - + + + + + +
 
  Głosujących 80 80 80 79 80 80 80 80 79 78 79 80 80 80 80 80 79 79 79 78
  Za 80 80 80 28 80 24 80 80 78 53 54 80 7 4 80 80 79 79 52 78
  Przeciw 0 0 0 49 0 54 0 0 0 0 25 0 50 53 0 0 0 0 1 0
  Wstrzymało się 0 0 0 2 0 2 0 0 1 25 0 0 23 23 0 0 0 0 26 0
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    61 62 63 64 65 66 67
  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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    61 62 63 64 65 66 67
  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 C. Ryszka + + + + + ? +
  79 J.Z. Sagatowska + + + + + ? +
  80 J.M. Sepioł + + + + + + +
  81 M. Seweryński + + + + + ? +
  82 W.J. Sitarz + + + + + + +
  83 W. Skurkiewicz + + + + + ? +
  84 K.M. Słoń + + + + + ? +
  85 A. Szewiński + + + + + + +
  86 G.A. Sztark + + + + + + +
  87 B.P. Śmigielski + + + + + + +
  88 A. Świeykowski + + + + + + +
  89 P. Wach + + + + + + +
  90 K.A. Wiatr . . . . . . .
  91 E.K. Wittbrodt . . . . . . .
  92 G.M. Wojciechowski + + + + + ? +
  93 M.J. Wojtczak + + + + + + .
  94 J. Wyrowiński . . . . . . .
  95 R. Zaborowski + + + + + + +
  96 A.M. Zając + + + + + ? +
  97 J. Zając + . . . . . .
  98 A.M. Zdziebło + + + + + + +
  99 P.B. Zientarski + + + + + + +
  100 M.A. Ziółkowski + + + + + + +
 
  Głosujących 77 75 74 75 76 76 72
  Za 77 75 74 75 76 52 71
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 24 1
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72. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 marca 2015 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 72. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Ryszarda Knosali  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Projekt ustawy nowelizującej ustawę o komornikach sądowych i egzekucji zgłoszony został jako projekt po-
selski. Celem opracowania zmian w przepisach ustawy było przeciwdziałanie zjawisku nadmiernej koncentracji 
spraw w kilkunastu największych kancelariach komorniczych. Przy czym sama koncentracja nie byłaby jeszcze 
powodem do niepokoju, gdyby nie to, że towarzyszył jej zazwyczaj zauważalny spadek skuteczności egzekucji. 
Potwierdzają to dane zaprezentowane przez projektodawcę, z których wynika, że aż 23% spraw skupionych jest 
w zaledwie jedenastu kancelariach komorniczych, a uśredniona skuteczność egzekucji w największych kan-
celariach (wpływ powyżej 50 tysięcy spraw) wynosi zaledwie 12%. W porównaniu do niewielkich kancelarii 
(wpływ pomiędzy 2001 a 5000 spraw), gdzie średnia skuteczność egzekucji wynosi aż 30%, jest to wynik słaby. 
Wspomnieć należy jeszcze, że w przypadku największych kancelarii zdecydowana większość prowadzonych 
spraw to sprawy prowadzone z wyboru wierzyciela.

Na wstępie zaznaczę, że w pierwotnym brzmieniu projektu ustawy proponowano, aby podzielić kancelarie 
komornicze na trzy grupy, po uwzględnieniu łącznego spełnienia określonych przesłanek odnoszących się do: 
liczby spraw wpływających do kancelarii, skuteczności egzekucji oraz zaległości, jakie występują w prowadzo-
nych sprawach. W pierwotnym brzmieniu zakładano, że każda kancelaria powinna mieć możliwość podjęcia 
sprawy z wyboru wierzyciela, pod warunkiem, że w szczególności osiąga pewne minimum w zakresie sku-
teczności egzekucji. Ostatecznie jednak w toku dotychczasowych prac parlamentarnych wypracowano nieco 
inne rozwiązanie.

Przechodzę do meritum. Projekt ustawy w aktualnym brzmieniu również przewiduje pewną kategoryzację 
kancelarii komorniczych. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że w przypadku kancelarii, w których wpływ 
wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 tysięcy, proponuje się całkowite wyłączenie możliwości po-
dejmowania dodatkowych spraw pochodzących z wyboru wierzyciela. Wyłączenie takie – tak jak dotychczas 
– będzie istniało także w przypadku tych kancelarii, w których zaległość w prowadzonych sprawach przekra-
cza sześć miesięcy. Warunkowo sprawy z wyboru wierzyciela będą mogły podejmować kancelarie, w których 
wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5 tysięcy. Wówczas konieczne będzie jednak wykazanie 
się odpowiednio wysokim wskaźnikiem skuteczności egzekucji, który zgodnie z projektem ustawy powinien 
przekroczyć 35%.

Aby zagwarantować poprawne i jednolite interpretowanie opisanych wskaźników w dodawanym art. 8 ust. 8a 
opisano sposób obliczenia zaległości oraz skuteczności. Do obliczenia zaległości konieczne będzie podzielenie 
liczby spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim 
półroczu. Nie będą tutaj brane pod uwagę sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się. A obliczenie 
wskaźnika skuteczności polegać będzie na ustaleniu procentowego stosunku liczby spraw załatwionych po-
przez wyegzekwowanie świadczenia w roku poprzednim do liczby spraw, które wpłynęły w roku poprzednim. 
Ponieważ do obliczenia tych wskaźników niezbędne jest oparcie się na danych historycznych, to słuszną de-
cyzją projektodawcy było włączenie stosowania projektowanych ograniczeń w zakresie przyjmowania spraw 
z wyboru wierzyciela w odniesieniu do komornika, który dopiero rozpoczął działalność. W takim przypadku, 
zgodnie z art. 8 ust. 8b projektu ustawy, zaległość oraz skuteczność obliczane będą dopiero po upływie roku 
następującego po roku, w którym komornik złożył ślubowanie.

Wysoka Izbo, w mojej ocenie przyjęcie opisanych zmian pomoże osiągnąć założony cel, polegający na 
podniesieniu w wymiarze globalnym skuteczności egzekucji prowadzonych przez kancelarie komornicze. 
Proponowany mechanizm pozwala na przekierowanie strumienia spraw powierzanych z wyboru wierzyciela do 
mniejszych kancelarii, które – jak pokazują statystyki – mają zdecydowanie wyższą skuteczność. Jednocześnie 
projektowane zmiany niejako promują te kancelarie, które, pomimo znacznego wpływu spraw, utrzymują bardzo 
wysoki wskaźnik skuteczności. Projekt ustawy zasługuje tym samym na przyjęcie. Dziękuję.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 72. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zasadniczym założeniem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi jest usprawnienie, uproszczenie i zapewnienie szybkości postępowania przed sądem administracyjnym 
zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji.

Nowelizacja ustawy zakłada także zwiększenie zakresu orzekania reformatoryjnego przez Naczelny Sąd 
Administracyjny oraz wyposażenie wojewódzkiego sądu administracyjnego w uprawnienia merytorycznego 
orzekania w przypadku kontroli decyzji i postanowień administracyjnych.

Celem projektowanych przepisów jest również określenie szczególnych zasad dotyczących terminu na 
wniesienie skargi kasacyjnej dla strony, której ustanowiono pełnomocnika z urzędu, rozszerzenia uprawnień 
orzeczniczych referendarzy sądowych, wprowadzenia możliwości zawiadamiania stron o wniesieniu skargi 
i możliwości złożenia wniosku o przystąpienie do postępowania sądowoadministracyjnego przez obwieszczenie, 
w przypadku skarg na akty podejmowane w postępowaniach z udziałem znacznej liczby stron, prowadzonych 
na podstawie ustaw specjalnych, a także rozszerzenia zakresu spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie 
uproszczonym.

Ponadto ustawa zmierza do uwzględnienia ustaleń Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu 
Administracyjnego oraz wyeliminowania rozbieżności w obecnym orzecznictwie sądowym, dotyczącym wy-
kładni przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Pozytywnie oceniam powyższy projekt, uważam, że jest on celowy, konieczny i wywołuje pozytywne 
skutki. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Rafała Muchackiego  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przedmiotowa nowelizacja ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zawiera wiele 
cennych zmian, które w, wydawałyby się, drobnych kwestiach doprowadzają do korzystnych, przyspieszających 
pracę sądów zmian.

Zwracam tutaj uwagę na umożliwienie referendarzom sądowym wydawania postanowień w sprawach wpad-
kowych. Chodzi tu choćby o kwestię ustanowienia kuratora czy wezwań do uzupełnienia braków formalnych 
pisma. Cenne jest również dodanie do kręgu potencjalnych pełnomocników wstępnych strony.

Smutną konstatację wzbudza fakt, że konieczne było wpisanie wprost do ustawy obowiązku organu admini-
stracji publicznej, który „przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy”. 
Konieczność takiej zmiany źle świadczy o dotychczasowej praktyce prowadzenia akt spraw administracyjnych.

Uważam, że ustawa zasługuje na uwzględnienie. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Wysoka Izbo!

Motywem podjęcia prac nad projektem ustawy nowelizującej zasady odbywania aplikacji w ramach Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz zasady funkcjonowania tego podmiotu jest przede wszystkim zmiana 
podejścia do kwestii kształcenia i wymagań, jakie stawia się osobom aspirującym do wykonywania zawodu 
sędziego lub prokuratora. Projektowane zmiany nawiązują także do niedawnej nowelizacji prawa o ustroju są-
dów powszechnych polegającej na obniżeniu wymagań niezbędnych do objęcia stanowiska asystenta sędziego. 
W projekcie ustawy odniesiono się również do problematyki kształcenia ustawicznego sędziów i prokuratorów.

Na wstępie chciałbym odnieść się do kilku zmian, które dotyczą zadań, organizacji i ustroju samej krajowej 
szkoły. Przede wszystkim z nowego katalogu zadań krajowej szkoły wykreślono prowadzenie aplikacji ogólnej, 
co ma związek z odstąpieniem od realizacji tego etapu kształcenia aplikantów i pozostawieniem jedynie dwóch 
aplikacji specjalistycznych. W pozostałym zakresie w katalogu nie przewidziano istotnych zmian, chociaż uwagę 
zwraca fakt większego wyeksponowania zadań odnoszących się do szkolenia i doskonalenia zawodowego osób, 
które już wykonują określone zawody prawnicze.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 6 ust. 2 ustawy skład rady programowej krajowej szkoły ulegnie po-
szerzeniu o trzech członków. Będą to członkowie wskazywani przez prokuratora generalnego. Konsekwencją 
tej zmiany jest także konieczność uwzględnienia prokuratora generalnego w brzmieniu ust. 6 komentowanego 
artykułu. Jeżeli zaś chodzi o dyrektora krajowej szkoły, proponuje się zniesienie zapisu określającego kaden-
cyjność tej funkcji. W to miejsce wprowadzono ogólną kompetencję ministra sprawiedliwości do powołania 
oraz odwołania dyrektora krajowej szkoły.

Nieco odmiennie uregulowano także skutki niewyrażenia w przepisanym terminie przez uprawnione do tego 
podmioty, czyli Krajową Radę Sądownictwa oraz Krajową Radę Prokuratury, opinii w przedmiocie zamiaru 
powołania dyrektora krajowej szkoły. Brak stanowiska traktowany będzie jako dorozumiana opinia pozytywna, 
a nie jak dotychczas, jako rezygnacja z prawa jej wyrażenia.

Przy tym proponuje się uchylenie art. 13, w którym opisany był katalog przesłanek odwołania dyrektora 
krajowej szkoły, co ma oczywiście związek z proponowanym zwiększeniem stosownych uprawnień ministra 
sprawiedliwości. Ministrowi sprawiedliwości przyznano ponadto prawo do powoływania i odwoływania za-
stępców dyrektora krajowej szkoły. Kompetencja ta realizowana będzie na wniosek dyrektora, przy jednocze-
snym założeniu, że co najmniej jeden z zastępców będzie sędzią, względnie sędzią w stanie spoczynku, oraz 
prokuratorem, względnie prokuratorem w stanie spoczynku. W tym ostatnim przypadku wymagana będzie 
dodatkowo zgoda prokuratora generalnego.

Nadzór nad obsadą stanowisk w tym podmiocie sięgać będzie jeszcze dalej, bowiem zarówno minister 
sprawiedliwości, jak i prokurator generalny – każdy w swoim zakresie – będzie uprawniony do wniesienia 
sprzeciwu wobec kandydatury danej osoby na stanowisko wykładowcy w krajowej szkole. Sprzeciw taki będzie 
wiążący dla dyrektora krajowej szkoły.

Jeśli chodzi o kształcenie ustawiczne, projektodawca zdecydował się na ujęcie tego zagadnienia w ramach 
odrębnego rozdziału o takim właśnie tytule. Program szkoleń zawodowych opierał się będzie, jak dotychczas, 
na rocznym harmonogramie działalności szkoleniowej opracowywanym przez radę programową. Projektodawca 
zaakcentował jednak, że rada powinna wziąć pod uwagę potrzeby szkoleniowe zgłoszone przez ministra spra-
wiedliwości, prokuratora generalnego, Krajową Radę Sądownictwa, Krajową Radę Prokuratury, prezesów 
sądów apelacyjnych oraz prokuratorów apelacyjnych. Opracowany przez radę harmonogram podlegał będzie 
zatwierdzeniu przez ministra sprawiedliwości. Minister będzie mógł zaproponować radzie wprowadzenie zmian 
do harmonogramu. Poza tym trybem, na mocy projektowanego art. 15a ust. 2 i 3 ustawy, zarówno minister 
sprawiedliwości, jak i prokurator generalny – każdy w swoim zakresie – będą mogli zlecić krajowej szkole 
przeprowadzenie dodatkowych szkoleń, nieuwzględnionych pierwotnie w harmonogramie.

Koszt takich szkoleń nie będzie obciążał budżetu krajowej szkoły i pokrywany będzie odpowiednio z części 
budżetu państwa: „Sądy powszechne” oraz „Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury”. Niezależnie 
od opisanych trybów, w przypadku wystąpienia nieuzasadnionych potrzeb, również sama krajowa szkoła bę-
dzie władna organizować dodatkowe szkolenia i inne formy doskonalenia zawodowego. Szkolenia takie będą 
wymagały jedynie zatwierdzenia przez radę programową.



106
72. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 marca 2015 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 72. posiedzenia Senatu

Projekt ustawy najobszerniej odnosi się do nowych zasad organizacji aplikacji prowadzonych przez Krajową 
Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Przede wszystkim, wskutek nowelizacji, z tekstu ustawy zostaną usunięte 
wszystkie odesłania do aplikacji ogólnej. Jak wspominałem już wcześniej, proponuje się pozostawienie jedynie 
dwóch aplikacji specjalistycznych, a więc sędziowskiej i prokuratorskiej. Czas trwania tych aplikacji zostanie 
zrównany i wynosił będzie trzydzieści sześć miesięcy. Projektodawca przewidział również rezygnację ze sty-
pendialnej formy wsparcia aplikantów, wprowadzając w to miejsce obowiązek podjęcia pracy przez te osoby 
na etatach aplikanckich, odpowiednio w sądach okręgowych lub w prokuraturach okręgowych na podstawie 
umowy o pracę na czas określony, czyli na czas odbywania aplikacji.

W trakcie wspomnianego zatrudnienia aplikanci odbywać będą praktyki zgodnie z programem dla danego 
rodzaju aplikacji. Dla każdej praktyki przewidziany będzie patron jako pomoc merytoryczna dla aplikanta. Na 
koniec praktyki patron sporządzi pisemną opinię wraz z oceną przebiegu praktyki, które posłużą odpowiednio 
prezesowi sądu okręgowego lub prokuratorowi okręgowemu za podstawę do sformułowania końcowej opinii 
i ustalenia łącznej oceny przebiegu praktyk.

Opisane rozwiązanie jest godne uwagi, ponieważ z jednej strony pomoże aplikantom w nabyciu praktycz-
nych umiejętności, a z drugiej strony przyczyni się do wsparcia kadrowego sądów i prokuratur, nie powodując 
wzrostu obciążeń budżetowych. Przewiduje się bowiem, że wynagrodzenie aplikanta zatrudnionego na etacie 
będzie zbliżone do kwoty wypłacanego obecnie stypendium. Jednocześnie, w myśl projektowanego art. 40a, 
aplikantowi przysługiwał będzie trzydziestodniowy urlop szkoleniowy w okresie poprzedzającym bezpośrednio 
egzamin sędziowski lub prokuratorski.

Rezygnacja z aplikacji ogólnej spowodowała, że konieczne było ustanowienie sformalizowanych mecha-
nizmów weryfikacji wiedzy w trakcie trwania aplikacji specjalistycznych. Mechanizmy te dodatkowo mia-
łyby pełnić funkcję motywującą aplikantów do systematycznej nauki. W związku z tym proponuje się, aby 
po dwunastu miesiącach aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej przeprowadzane było kolokwium 
sprawdzające. Co istotne, niezaliczenie kolokwium skutkować będzie obowiązkiem skreślenia aplikanta z listy 
aplikantów. Aplikanci, którzy zaliczą kolokwium, zyskają dodatkowe uprawnienia zawodowe. Przykładowo: 
aplikant prokuratorski po zaliczonym kolokwium uzyska prawo do występowania przed sądem rejonowym, 
w tym w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach, w których postępowanie przygotowawcze zakoń-
czyło się w formie dochodzenia.

Inne szczegółowe rozwiązania dotyczące zasad odbywania aplikacji polegają na możliwości ubiegania się 
o przerwę w odbywaniu aplikacji. Dotychczas mowa była raczej o zawieszeniu w prawach i obowiązkach apli-
kanta na wniosek samego aplikanta. W zależności od okoliczności przerwa taka będzie udzielana na okres nie 
dłuższy niż dwanaście miesięcy albo nie dłuższy niż dwadzieścia cztery miesiące. Jeśli będzie to konieczne, 
zgoda na przerwę w odbywaniu aplikacji oznaczać będzie także obowiązek udzielenia aplikantowi urlopu bez-
płatnego. Co do zasady aplikant po skończeniu okresu przerwy winien podjąć aplikację od etapu, na którym 
została ona przerwana. Jeśli jednak z uwagi na zmianę programu aplikacji okaże się to niemożliwe, stosowne 
warunki kontynuowania aplikacji określi indywidualnie dyrektor krajowej szkoły.

Nieco odmiennie uregulowano niektóre kwestie proceduralne związane z ubieganiem się o przyjęcie na 
aplikację. Przede wszystkim zmodyfikowano wykaz dokumentów, które należy przekazać wraz ze zgłoszeniem 
do konkursu na aplikację, dodając do niego „zaświadczenie stwierdzające, że składający zgłoszenie jest zdol-
ny, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania obowiązków aplikanta aplikacji sędziowskiej lub aplikacji 
prokuratorskiej”. Jednocześnie zrezygnowano z obowiązku dołączenia trzech zdjęć. Obowiązek przedłożenia 
zaświadczenia lekarskiego już na tym etapie powiązany jest z nowym brzmieniem art. 24 ust. 1, w którym 
enumeratywnie określono przesłanki warunkujące możliwość dopuszczenia do aplikacji sędziowskiej lub pro-
kuratorskiej, włączając w ich poczet odpowiedni stan zdrowia kandydata.

Kolejna propozycja dotyczy możliwości przesłania zgłoszenia w formie elektronicznej. Decyzję w tym 
zakresie podejmował będzie dyrektor krajowej szkoły.

Zmiany nie ominęły również zasad powoływania członków zespołu konkursowego oraz komisji konkursowej. 
Szczególną uwagę zwrócić tu należy na fakt, że zarówno minister sprawiedliwości, jak i prokurator generalny 
będą mieli prawo wskazania równej liczby członków tych gremiów – po trzy osoby. Przesądzono też, że w skład 
zespołu konkursowego wchodzić będzie także sekretarz wskazany przez dyrektora krajowej szkoły spośród 
pracowników krajowej szkoły.

Proponuje się, aby ograniczyć prawo wniesienia odwołania od decyzji dyrektora szkoły w sprawie przyjęcia 
na aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską jedynie do przypadków, kiedy podnoszona jest możliwość 
naruszenia warunków oraz trybu rekrutacji na aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską. W ten sposób 



107
72. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 marca 2015 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 72. posiedzenia Senatu

prawo do zaskarżenia decyzji będzie wyłączone wówczas, gdy wyłączną podstawą takiego działania będzie 
niezadowolenie z uzyskanej w konkursie oceny.

Ogólny nadzór merytoryczny nad aplikacją sędziowską i prokuratorską pozostanie w rękach ministra spra-
wiedliwości, jednak zwiększy się rola prokuratora generalnego w realizacji tego zadania. Dodatkowo zyska on 
prawo opiniowania limitu przyjęć na aplikację prokuratorską oraz prawo wyrażenia opinii dotyczącej progra-
mu szkolenia w ramach aplikacji prokuratorskiej, zakresu i sposobu przeprowadzania konkursów na aplikację 
prokuratorską oraz egzaminów prokuratorskich.

Kończąc, wypada mi jeszcze wspomnieć o wydłużeniu ścieżki awansu zawodowego na stanowiskach asy-
stenckich w sądach i prokuraturach. Nowelizacja zakłada bowiem wprowadzenie stanowiska starszego asystenta 
prokuratora oraz starszego asystenta sędziego. Stanowiska starszych asystentów zarezerwowane będą dla osób, 
które przepracują co najmniej dziesięć lat na stanowisku asystenta, oczywiście pod dodatkowym warunkiem 
niekaralności oraz uzyskiwania pozytywnych ocen okresowych. Stanowisko takie będzie mogła objąć też osoba, 
która złożyła egzamin sędziowski lub prokuratorski.

Jednocześnie proponuje się, aby wzorem wymagań stawianych asystentom sędziego asystentem prokuratora 
co do zasady mógł zostać absolwent magisterskich studiów prawniczych.

Wysoka Izbo! Opisane zmiany wychodzą naprzeciw potrzebom wynikającym z dotychczasowych zmian 
systemowych i postulatom zgłaszanym przez zainteresowane środowiska prawnicze. Proszę zatem o przyjęcie 
projektu nowelizacji. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Skierowana pod obrady Wysokiej Izby ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy 
– Prawo zamówień publicznych ma realizować co najmniej trzy zasadnicze cele, pośród których są: realizacja 
wniosków płynących z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uregulowanie w krajowych 
przepisach dotyczących VAT zasady proporcjonalności oraz neutralności, a także wprowadzenie szczególnych 
rozwiązań zmierzających do ograniczenia skali oszustw w podatku od towarów i usług. W tym wystąpieniu 
odniosę się w szczególności do ostatniego z wymienionych zagadnień.

Przepisy prawa unijnego, a konkretnie dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie 
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, dają państwom członkowskim możliwość wprowadzenia tak 
zwanego mechanizmu odwróconego obciążenia VAT, który w istocie polega na przeniesieniu zobowiązania do 
zapłaty podatku z dostawcy na odbiorcę, nabywcę, towaru lub usługi. Stosowanie tego instrumentu jest dopusz-
czalne w szczególności w odniesieniu do tych przypadków, gdzie zwykłe działania kontrolne nie przynoszą 
pożądanych rezultatów. Kolejne ograniczenie wynika z art. 198, 199 i 199a dyrektywy. W przepisach tych za-
wężono możliwość stosowania przedmiotowego mechanizmu wyłącznie do transakcji, usług lub towarów tam 
wymienionych. Tytułem przypomnienia dodam, że w Polsce mechanizm odwróconego obciążenia funkcjonuje 
już między innymi w odniesieniu do handlu złomem.

Wejście w życie zmian zaproponowanych w niniejszym projekcie ustawy spowoduje istotne rozszerzenie 
katalogu towarów, wobec których stosowany będzie wspomniany mechanizm – zmiany zaproponowane w odnie-
sieniu do załącznika nr 11 do ustawy. Tym samym obejmie on w szczególności telefony komórkowe, smartfony, 
komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier wideo i pozostałe urządzenia do 
gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem. Wspomniany katalog obejmie także 
złoto inwestycyjne, złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej oraz złoto tej próby lub większej platerowane 
platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu, jak również części biżuterii i części pozostałych wy-
robów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej.

Należy jednak zwrócić uwagę na zapisane w projekcie ustawy dodatkowe warunki, od spełnienia których 
uzależniono konieczność rozliczeń w formie mechanizmu odwróconego obciążenia. Generalnie projektodawca 
zastrzegł, że obowiązek zapłaty podatku w ramach mechanizmu odwróconego opodatkowania dotyczyć będzie 
tylko czynnych podatników VAT. Tym samym proponowane rozwiązanie nie będzie dotyczyć tych podatników 
VAT, którzy podlegają przewidzianym w ustawie zwolnieniom, na przykład na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub 
art. 43 ust. 1 ustawy, co z punktu widzenia ograniczenia nieuzasadnionych obciążeń administracyjnych jest 
rozwiązaniem słusznym.

W przypadku dostaw telefonów, sprzętu komputerowego oraz konsol do gier obostrzenia stosowane będą 
wyłącznie, jeśli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, 
bez kwoty podatku, przekroczy kwotę 20 tysięcy zł. W celu ograniczenia ewentualnych prób ominięcia przepi-
sów podstawowych projektodawca zaproponował, aby w analizie spełnienia kryterium kwotowego nie brać pod 
uwagę upustów lub obniżek ceny dla nabywcy, a także, aby jako jednolitą gospodarczo transakcję traktować 
transakcję opartą na więcej niż jednej umowie, jeśli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na 
jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie 
towarami danego rodzaju. Wprowadzenie limitu kwotowego pomoże skupić się na obszarach, gdzie ryzyko 
nadużyć jest największe, ograniczając jednocześnie dodatkowe obciążenia tam, gdzie z uwagi na niewielką 
wartość transakcji ryzyko to praktycznie nie istnieje. W związku z objęciem mechanizmem odwróconego 
obciążenia dostaw złota inwestycyjnego należało zastrzec, że nie będzie on dotyczył dostaw, do których ma 
zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 122 nowelizowanej ustawy.

Wprowadzeniu mechanizmu odwróconego obciążenia towarzyszyć musi ustanowienie dodatkowego obowiąz-
ku sprawozdawczego polegającego na przedkładaniu do urzędu skarbowego zbiorczych informacji o dokonanych 
dostawach towarów oraz świadczonych usługach. Informacje te, zwane „informacjami podsumowującymi 
w obrocie krajowym”, składane będą przez podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczących 
usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, za okresy i w terminach ustalonych zgodnie z ogólnymi zasa-
dami sprawozdawczymi wynikającymi z art. 99 ust. 1–3 ustawy. Projekt ustawy określa jednocześnie zakres 
danych przekazywanych w tym trybie. Szczegóły, między innymi wzór druku, pozostawiono do uregulowania 
ministrowi właściwemu do spraw finansów w akcie rangi podustawowej.
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Pozostałe zmiany polegają na przyjęciu wytycznych dotyczących zasad odliczania podatku naliczonego 
w sytuacji, gdy towary lub usługi, których on dotyczy, wykorzystywane są do celów mieszanych, a więc za-
równo do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność 
gospodarcza. W przepisach dodawanych do art. 86 zapisano szereg wytycznych służących wyliczeniu propor-
cji w sposób prawidłowy, a więc taki, który najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika 
działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Ponadto proponuje się możliwość skorzystania z tak zwanej 
ulgi za złe długi także w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie likwidacji bądź postępowania upadłościowego. 
Warto odnotować również szereg zmian dotyczących odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe 
sprzedawcy oraz powiązane z nimi zmiany odnoszące się do kaucji gwarancyjnej, polegające między innymi 
na zróżnicowaniu wysokości kaucji w zależności od tego, jakiego rodzaju dostawy ona dotyczy. Ogólny kieru-
nek zaprezentowany w projekcie ustawy zmierza do zdecydowanego podniesienia stawek kaucji gwarancyjnej 
w odniesieniu do dostawy paliw.

Reasumując, warto dodać jeszcze, że dopuszczenie szerszego stosowania mechanizmu odwróconego ob-
ciążenia na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług rodzi konieczność odpowiedniego dostosowania 
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Mam tu na uwadze w szczególności poszerzenie brzmienia 
art. 91 ust. 3a tej ustawy, zgodnie z którym wykonawca, składając ofertę, będzie miał obowiązek poinformowania 
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując nazwę, rodzaj, towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego po-
wstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Wysoka Izbo, jestem przekonany, że zaproponowane zmiany są celowe, a tym samym ustawa zasługuje na 
przyjęcie. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Wysoka Izbo!

Wydarzenia na arenie międzynarodowej, a szczególnie konflikt, z którym mamy do czynienia za naszą wschod-
nią granicą, rodzą potrzebę pilnej rewizji funkcjonujących w naszym kraju procedur działania przewidzianych na 
wypadek zagrożenia wojennego. W 2013 r. przeprowadzona została reforma systemu kierowania i dowodzenia siłami 
zbrojnymi. Podczas prowadzonych wówczas prac legislacyjnych zwrócono uwagę na konieczność przeprowadzenia 
kolejnych zmian, czego wynikiem jest przedstawiony obecnie pod obrady Wysokiej Izby projekt ustawy o zmianie 
ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Materia przedłożenia dotyczy kwestii zasadniczej, czyli prawnego ustalenia ram czasowych okresu definio-
wanego jako czas wojny. Biorąc pod uwagę pozycję ustrojową prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, proponuje 
się, aby to on – działając na wniosek Rady Ministrów – określał w drodze postanowienia dzień, w którym 
rozpoczyna się czas wojny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Działanie takie byłoby dopuszczalne 
wyłącznie w sytuacji, kiedy zachodziłaby konieczność obrony państwa, a więc w przypadku napaści zbrojnej 
na nasz kraj. Taki sam tryb postępowania przewidziano w przypadku wskazania dnia kończącego czas wojny. 
Zaprezentowane podejście ma charakter sformalizowany, co jest niezbędne do jednoznacznego ustalenia, od 
kiedy należy stosować przewidziane na czas wojny procedury.

Projektodawca wylicza w uzasadnieniu, że przeszło sto powszechnie obowiązujących aktów prawnych za-
wiera w swojej treści odniesienie do tego pojęcia. Zatem brak jednoznacznego określenia początku i końca czasu 
wojny może doprowadzić do poważnych zakłóceń, w szczególności w funkcjonowaniu podmiotów publicznych, 
co miałoby oczywiście przełożenie na bezpieczeństwo państwa. Jako przykład podam przepisy konstytucyjne. 
Otóż zgodnie z art. 116 ust. 1 konstytucji w przypadku zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
Sejm decyduje o stanie wojny, a prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma możliwość mianowania naczelnego 
dowódcy sił zbrojnych – zgodnie z art. 134 ust. 4 konstytucji – wyłącznie na czas wojny. Przykład ten bardzo 
dobrze uwidacznia konieczność doprecyzowania pojęcia „czas wojny”.

W dalszej części projekt ustawy precyzuje, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z chwilą mianowania 
naczelnego dowódcy sił zbrojnych i przejęcia przez niego dowodzenia, we współdziałaniu z Radą Ministrów, 
kierował będzie obroną państwa. Realizując te kompetencję, prezydent korzystał będzie ze wsparcia szefa 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jako wyspecjalizowanego organu pomocniczego. Jednocześnie, zgodnie 
z projektowanym brzmieniem art. 11b ust. 2 pkt 1, do czasu mianowania i przejęcia dowodzenia przez naczel-
nego dowódcę sił zbrojnych, planowanie, organizowanie i prowadzenie operacji w ramach użycia sił zbrojnych 
realizowane będzie przez dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych.

Biorąc pod uwagę kompetencje, jakie przysługują prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej w czasie wojny, projekto-
dawca dostrzegł także potrzebę zagwarantowania temu organowi, aby w czasie pokoju miał on większy wpływ na proces 
opracowywania dokumentów kluczowych z punktu widzenia obronności państwa i użycia sił zbrojnych. W związku 
z tym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zyska uprawnienie do zatwierdzania narodowych planów użycia sił zbroj-
nych do obrony państwa oraz organizacji i zasad funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia siłami zbrojnymi.

Pamiętać należy także, że w czasie pokoju, zgodnie z art. 5 ust. 1a obowiązującej ustawy, należy wskazać 
osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko naczelnego dowódcy sił zbrojnych. Projekt ustawy, w doda-
wanym art. 5a, przesądza, że osoba taka winna przygotowywać się do realizacji zadań wynikających z kompe-
tencji naczelnego dowódcy sił zbrojnych, w szczególności poprzez udział w strategicznych grach i ćwiczeniach 
obronnych, w planowaniu użycia sił zbrojnych do obrony państwa oraz w przygotowywaniu wojennego systemu 
dowodzenia siłami zbrojnymi.

Pozostałe zmiany odnoszą się do art. 109 ust. 4 i 6 oraz art. 110 nowelizowanej ustawy, jak również do art. 31a 
ust. 2 ustawy o Policji, art. 33a ust. 2 ustawy o Straży Granicznej oraz art. 35 ustawy o Służbie Więziennej. 
Polegają one na ujednoliceniu stosowanej tam terminologii – chodzi na przykład o wybuch wojny – poprzez 
wprowadzenie odesłania do zdefiniowanego na gruncie art. 4a ust. 1 pkt 4a ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej terminu „dzień, w którym rozpoczyna się czas wojny”. Dwie zmiany w usta-
wie o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości 
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej mają charakter dostosowawczy i doprecyzowujący.

Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty, proszę Wysoką Izbę o przyjęcie zaprezentowanego projektu 
ustawy. Dziękuję.
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS ma na celu dokonanie kilku niewielkich 
zmian w systemie emerytalnym, dotyczących między innymi zasad ustalania kapitału początkowego, prawa 
wyboru przez ubezpieczonego tablic średniego dalszego trwania życia, możliwości ponownego obliczenia 
wysokości emerytury dla określonej grupy ubezpieczonych. Ponadto w projekcie ustawy doprecyzowano krąg 
ubezpieczonych uprawnionych do korzystania z emerytury obliczonej według nowych zasad, a także przesądzono 
o zakwalifikowaniu wybranych okresów do okresów składkowych lub okresów nieskładkowych.

Zmiany zaproponowane w zakresie art. 28 zmierzają do nieznacznej modyfikacji opisanych tam zasad 
ustalania wysokości emerytury. Generalnie przyjmuje się, że emerytura stanowi równowartość kwoty będącej 
wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w sposób określony w art. 25 przez średnie dalsze trwanie 
życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

Istotną rolę odgrywają tu dane o przewidywanym średnim dalszym trwaniu życia, ogłaszane w formie ko-
munikatu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego corocznie w terminie do 31 marca. Tablice za dany 
rok są podstawą przyznawania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego 
roku kalendarzowego.

Należy jednak pamiętać o tym, że skutkiem – skądinąd pożądanego – wydłużenia średniej długości życia 
w kontekście emerytalnym będzie obniżenie wysokości świadczenia, co z kolei może zniechęcać do dalszej ak-
tywności zawodowej osoby, które uzyskały już wiek emerytalny. Dlatego też projektodawca wyszedł ze słuszną 
inicjatywą, aby w takim przypadku wysokość emerytury obliczać w oparciu o te tablice, które są korzystniej-
sze dla ubezpieczonego. Regulacja ta obejmie ubezpieczonych urodzonych zarówno po 31 grudnia 1948 r., jak 
i tych urodzonych wcześniej, dla których wiek emerytalny obliczany jest na podstawie art. 27 ust. 2 i 3 ustawy.

Kolejna propozycja zmiany dotyczy osób, które wprawdzie były uprawnione do otrzymania emerytury według 
starych zasad, jednakże wskutek kontynuowania zatrudnienia do końca 2008 r. zyskały możliwość ubiegania 
się o emeryturę wyliczoną już według nowych wytycznych, oczywiście o ile jest to dla nich korzystniejsze.

W efekcie dodania art. 55a uprawnienie to zostanie rozszerzone także na ubezpieczonych urodzonych przed 
1949 r., którzy skorzystali z prawa do wcześniejszej emerytury. Wówczas jednak podstawę emerytury obli-
czanej już wedle nowych zasad pomniejszać się będzie o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur, 
przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
Ponadto przyznanie emerytury według nowych zasad z mocy ustawy powodować będzie wygaśnięcie wcześniej 
przyznanego świadczenia.

Zgodnie z art. 110a projektu ustawy niektórzy ubezpieczeni zyskają jednorazową możliwość przeliczenia 
przyznanej emerytury. Chodzi w tym przypadku o osoby, których zarobki kształtowały się na wysokim pozio-
mie i które jeszcze przed 1 stycznia 1999 r. opłacały składki od pełnego wymiaru pobieranego wynagrodzenia, 
jednakże w chwili obecnej stosuje się wobec nich ogólny przepis, limitujący wysokość podstawy wymiaru eme-
rytury do pułapu 250% przeciętnego wynagrodzenia. Zastosowanie znajdzie tu także zasada, zgodnie z którą 
okres dwudziestu lat kalendarzowych, stanowiący ramy czasowe dla ustalenia przeciętnej podstawy wymiaru 
składki, obejmie okres przypadający bezpośrednio przed rokiem, w którym zgłoszono wniosek o ponowne 
ustalenie wysokości świadczenia.

Propozycja nowelizacji art. 174 ma na celu ustalenie, że do obliczania kapitału początkowego za okres urlopu 
wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla 
matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz 
za okres niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem, z pewnymi ograniczeniami, dla wszystkich 
ubezpieczonych przyjmowany będzie taki wskaźnik, jak w przypadku okresów składkowych. Z kolei projek-
towany art. 185a umożliwi przeliczenie kapitału początkowego w związku z zakwalifikowaniem wybranych 
okresów nauki w szkole wyższej – na jednym kierunku, pod warunkiem jej ukończenia – do okresów nieskład-
kowych. Chodzi w tym wypadku o okresy przebyte przed dniem 1 stycznia 1999 r.

Wysoka Izbo, opisane zmiany są z pewnością korzystne dla ubezpieczonych i jako takie powinny zostać 
przyjęte. Dziękuję.
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Wspólnym mianownikiem wszystkich zmian przewidzianych w niniejszej nowelizacji jest poprawa bezpie-
czeństwa uczestników ruchu drogowego. Projekt ustawy reguluje bowiem zasady używania pasów bezpieczeń-
stwa, fotelików bezpieczeństwa oraz innych urządzeń przytrzymujących dla dzieci.

Wysoka Izbo, jestem przekonany, że wszyscy na tej sali nie mają wątpliwości co do tego, jak ważną rolę 
w zapewnieniu bezpieczeństwa przewożonych dzieci odgrywają foteliki i inne urządzenia przytrzymujące. 
Całe szczęście, świadomość społeczna w tym zakresie rośnie z roku na rok. Kolejnym krokiem winno być 
zatem dalsze wspieranie pożądanych zachowań i wypracowanie rozwiązań prawnych uwzględniających wiele 
specyficznych problemów, z którymi mogą spotkać się osoby przewożące dzieci. Projekt ustawy odnosi się 
do tej kwestii zarówno na poziomie ogólnym, jak i poprzez uregulowania szczegółowe. Przykładem regulacji 
ogólnych jest wyraźne odniesienie się do międzynarodowych regulacji określających warunki techniczne, 
jakie powinny spełniać foteliki bezpieczeństwa i inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci. W szczególności 
chodzi tutaj o przepisy unijne oraz o regulaminy opracowywane przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ. 
Ponadto projektodawca akcentuje konieczność stosowania tych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta, 
w tym poprzez dostosowanie ich do wzrostu i wagi dziecka. Przywołane zapisy są istotne, ponieważ zwracają 
uwagę na fakt, że sam fotelik – jeśli nie spełnia określonych norm, nie jest zamontowany prawidłowo oraz nie 
jest dostosowany do wzrostu i wagi konkretnego dziecka – nie jest w stanie zagwarantować odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa. Być może zmiany te przyczynią się do dalszego pogłębiania świadomości rodziców 
w zakresie bezpieczeństwa. Okazuje się bowiem, że nadal powszechnie popełnianym błędem jest zły montaż 
fotelika albo niewłaściwe zapięcie dziecka w foteliku (w szczególności zbyt luźne pasy).

Jeśli chodzi o kwestie nieco bardziej szczegółowe, na uwagę zasługuje wprowadzenie zakazu przewozu 
dzieci do lat trzech w pojazdach kategorii M1, N1, N2 i N3, które nie są wyposażone w pasy bezpieczeństwa 
oraz odpowiednie urządzenia bezpieczeństwa (fotelik lub urządzenie przytrzymujące). Projektowany przepis jest 
zwięzły i czytelny, przez co jego treść normatywna powinna bez problemu dotrzeć do ogółu jego adresatów. Tym 
samym przyczyni się on do utrwalenia zasady, zgodnie z którą najmłodszym pasażerom należy bezwzględnie 
zapewnić szczególną ochronę podczas ich przewożenia. Jedyny wyjątek, jaki należało tutaj dopuścić, dotyczy 
przewożenia takiego dziecka autobusem (pojazdem kategorii M2 i M3) oraz przewożenia dziecka do lat czterech 
środkami publicznego transportu zbiorowego, pod warunkiem, że nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do 
siedzenia (projektowany art. 39 ust. 2 pkt 9 i 10). Przepisy te korespondują ze stosowanym dotychczas ogólnym 
wyłączeniem dotyczącym autobusów.

Kolejna istotna zmiana polega na odejściu od wymogu stosowania fotelików bezpieczeństwa i innych urzą-
dzeń przytrzymujących dziecko, warunkowanego wiekiem dziecka. Obecnie obowiązek ten dotyczy dzieci do 
dwunastego roku życia, nieprzekraczających 150 cm wzrostu. Zgodnie z nowelizacją, jeśli dziecko nie prze-
kroczy 150 cm wzrostu i podróżuje w pojeździe określonej kategorii, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa 
lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, winno być przewożone w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub 
innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci. Projektodawca przewidział jednak dwa wyjątki. Po pierwsze, 
jeśli dziecko ma co najmniej 135 cm wzrostu i ze względu na jego posturę nie jest możliwe zapewnienie odpo-
wiedniego fotelika lub urządzenia przytrzymującego, przepis dopuszcza przewożenie takiego dziecka na tylnym 
siedzeniu, zapiętego wyłącznie zwykłymi pasami bezpieczeństwa. Po drugie, dopuszczalne będzie przewożenie 
na tylnym siedzeniu dziecka w wieku co najmniej trzech lat zapiętego wyłącznie pasami bezpieczeństwa, jeśli 
na tylnym siedzeniu są już zamontowane dwa inne foteliki bezpieczeństwa lub wspomniane urządzenia i nie 
ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika lub urządzenia. Wyjątek obejmuje jedynie pojazdy kategorii 
N1 i M1.

Kończąc wątek poświęcony zasadom przewożenia dzieci, dodam, że w art. 39 ust. 4 pkt 4 projektu ustawy 
postanowiono, że z obowiązku stosowania fotelików bezpieczeństwa i innych urządzeń przytrzymujących 
zwolnione są dzieci mające zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w taki sposób. Jest to 
rozwiązanie analogiczne do funkcjonującego dotychczas, a dotyczącego dopuszczalności niestosowania pasów 
bezpieczeństwa na podstawie zaświadczenia lekarskiego. W projekcie ustawy znalazł się wykaz informacji, które 
powinny być zawarte we wspomnianych zaświadczeniach lekarskich, oraz delegacja dla ministra właściwego 
do spraw zdrowia do wydania rozporządzenia określającego wzór tych zaświadczeń.

W pozostałym zakresie projekt ustawy odnosi się do zasad stosowania pasów bezpieczeństwa. Przede wszyst-
kim warto zwrócić uwagę na przepisy regulujące sposób informowania pasażerów o obowiązku korzystania 
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z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Obowiązek informacyjny w tym zakresie spoczywa na kierującym 
autobusem (mówiąc precyzyjniej, chodzi o pojazdy kategorii M2 i M3, a więc zaprojektowane do przewozu 
więcej niż ośmiu pasażerów), jeśli dany pojazd jest wyposażony w takie pasy. Alternatywnie stosowna infor-
macja może być przekazana przez osobę kierującą daną grupą lub za pomocą urządzenia audiowizualnego lub 
też za pomocą znaku umieszczonego w widoczny sposób przy każdym miejscu siedzącym. Dodam jeszcze, że 
katalog osób, których nie dotyczy obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa, został uzupełniony o żoł-
nierzy Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania czynności ochronnych.

Wysoka Izbo, omówione zmiany wpisują się w szereg działań podejmowanych w celu poprawy bezpieczeń-
stwa na drogach i jako takie są zasadne. Jestem przekonany, że przyczynią się one w dalszej perspektywie do 
ograniczenia liczby zabitych i rannych w wypadkach drogowych. Proszę tym samym o przyjęcie zgłoszonego 
projektu ustawy.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Głównym celem opiniowanej ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie 
wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie 
dnia 7 lipca 1995 r., jest ratyfikacja konwencji, która ustanawia na poziomie globalnym jednolite standardy 
wyszkolenia oraz certyfikacji załóg statków rybackich o długości powyżej 24 m. Określono w niej wymagania 
minimalne, których państwa zobowiązane są przestrzegać i które mogą podwyższyć, zgodnie z własną polityką 
szkolenia kadr morskich.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) jest zrzeszającą 170 państw organizacją wyspecjalizowaną 
systemu Narodów Zjednoczonych, zajmującą się sprawami z zakresu bezpieczeństwa na morzu oraz ochrony 
środowiska morskiego.

Jak wynika z opinii, konwencja określa jednolite standardy wyszkolenia oraz certyfikacji załóg statków 
rybackich o długości powyżej 24 m. Przyjęto w niej wymagania minimalne, których państwa zobowiązane są 
przestrzegać i które mogą podwyższyć, zgodnie z własną polityką szkolenia kadr morskich. Ma ona służyć za-
pewnieniu możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa statków rybackich oraz pracujących na nich rybaków.

Pozytywnie oceniam powyższe zmiany, gdyż ratyfikacja konwencji umożliwi harmonizację polskiego 
systemu szkolenia i certyfikowania załóg pracujących na statkach rybackich, która zapewni polskim rybakom 
pracę zarówno u armatorów polskich, jak i zagranicznych. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Głównym celem ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej 
w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r., jest uregulowanie współpracy dwustronnej w zakresie zwalczania prze-
stępczości zorganizowanej, współpracy operacyjnej i działań prewencyjnych organów właściwych w sprawach 
bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w zakresie wzajemnej ochrony informacji niejawnych.

Warto podkreślić, iż umowa o współpracy w przedmiocie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innego 
rodzaju przestępczości będzie pierwszą tego rodzaju umową zawartą między rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a rządem Serbii. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, między Rzecząpospolitą Polską i Republiką 
Serbii, a uprzednio Federacyjną Republiką Jugosławii, nie została dotychczas uregulowana współpraca dwu-
stronna w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, współpracy operacyjnej i działań prewencyjnych 
organów właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w zakresie wzajemnej 
ochrony informacji niejawnych. Projektodawcy podkreślają, że we współpracy dwustronnej brakowało do-
tychczas regulacji odnoszących się do zwalczania terroryzmu oraz wymiany informacji w tychże kwestiach.

W ratyfikowanej umowie znalazły się także regulacje, które umożliwiają właściwym organom zawieranie 
porozumień wykonawczych w celu określenia szczegółowych kierunków, zakresu i form współpracy.

Z uwagi na fakt, że podstawowym celem umowy jest wyeliminowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa pu-
blicznego oraz porządku publicznego, a także zwalczanie przestępczości międzynarodowej i wykrywanie 
przestępstw, zawarcie umowy będzie miało pozytywne skutki gospodarczo-społeczne. Wzrośnie pewność 
dwustronnego obrotu gospodarczego między zainteresowanymi podmiotami i zwiększy się bezpieczeństwo 
stosunków gospodarczych, które są jednym z priorytetów współpracy między stronami umowy. W związku 
z tym uważam, że przyjęcie ustawy przyniesie pozytywne efekty. Dziękuję.



116
72. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 marca 2015 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 72. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej 
a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej warunków przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do 
Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej, podpisanej w Warszawie w dniu 
28 października 2014 r., dotyczy koncepcji budowy nowych teleskopów i prowadzenia za ich pomocą badań 
naukowych przez Europejską Organizację Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej. W związku z tym 
przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do wspomnianej organizacji zagwarantuje krajowym jednostkom na-
ukowym pełny dostęp do wszystkich instrumentów i możliwość prowadzenia badań, dotychczas niedostępnych 
dla polskich zespołów badawczych.

Warto podkreślić, że inaczej niż w przypadku wielu innych organizacji międzynarodowych, gdzie badania 
prowadzone są w dużych, kilkusetosobowych zespołach, w których polski udział jest słabo widoczny, we wspo-
mnianej organizacji można przeprowadzić ambitny program badawczy w niewielkim zespole z dominującym 
udziałem Polaków, którym przypadnie splendor związany z ewentualnym odkryciem. Polska będzie miała 
zapewniony udział we wszystkich gremiach kierowniczych i decyzyjnych, co oznacza wpływ na realizowane 
programy badawcze. Dzięki temu polscy astronomowie staną się pożądanymi partnerami naukowymi dla mię-
dzynarodowych zespołów badawczych.

Uważam, że związanie się umową między Europejską Organizacją Badań Astronomicznych na Półkuli 
Południowej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej będzie korzystne dla polskich zespołów badawczych.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu 
i majątku, podpisanej w Sarajewie dnia 4 czerwca 2014 r. dotyczy nowej konwencji między Polską a Bośnią 
i Hercegowiną o unikaniu podwójnego opodatkowania. Będzie ona oparta na aktualnej wersji Modelowej 
Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Ponadto konwencja przewiduje, iż w przypadku 
Polski jej postanowieniami objęty zostanie podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy 
od osób fizycznych, a w przypadku Bośni i Hercegowiny obejmie ona podatek dochodowy od osób fizycznych 
oraz podatek od zysków przedsiębiorstw.

Warto zauważyć, iż ze względu na unikanie wątpliwości interpretacyjnych konwencja stanowi, że przy jej 
stosowaniu przez obie strony, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde określenie w niej niezdefiniowane 
będzie miało takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa danego państwa w zakresie podatków, do których 
ma ona zastosowanie, przy czym znaczenie pojęcia wynikające z ustawodawstwa podatkowego będzie miało 
pierwszeństwo przed znaczeniem nadanym temu pojęciu przez inne przepisy prawne. Przyjęcie powyższego 
rozwiązania zezwoli na definiowanie pojęć umownych za pomocą prawa wewnętrznego, jednak nie ograniczając 
możliwości interpretacyjnych do prawa podatkowego obu państw, choć będzie miało ono pierwszeństwo przy 
dokonywaniu wykładni postanowień konwencji.

Jak wynika z opinii do ustawy, konwencja: po pierwsze, wprowadza możliwość dokonania tak zwanej 
korekty wtórnej, przez co umożliwia usunięcie ekonomicznego podwójnego opodatkowania dochodów grup 
kapitałowych; po drugie, w zakresie opodatkowania dochodów pasywnych ustala stawkę podatku u źródła, dla 
dywidend co do zasady na 5% (15%, jeśli rzeczywistym beneficjentem jest spółka posiadająca bezpośrednio co 
najmniej 25% prawa głosu w spółce wypłacającej dywidendę), dla odsetek i należności licencyjnych na 10%; 
po trzecie, wprowadza zasadę, że zyski rezydenta z przeniesienia własności akcji w spółce, której więcej niż 
50% wartości pochodzi z nieruchomości, położonych w drugim państwie, mogą być opodatkowane w tym 
drugim państwie („klauzula nieruchomościowa”); po czwarte, przewiduje jako podstawową metodę unikania 
podwójnego opodatkowania metodę wyłączenia z progresją, zakładając jednocześnie stosowanie metody zali-
czenia proporcjonalnego w odniesieniu do dochodów z zysków przedsiębiorstw, dywidend, odsetek, należności 
licencyjnych oraz zysków z przeniesienia własności majątku; po piąte, wprowadza klauzulę ograniczającą osią-
ganie korzyści w odniesieniu do dochodów pasywnych, jeżeli jedynym bądź głównym celem transakcji było 
osiągnięcie korzyści wynikających z konwencji (ograniczenie korzyści umownych); po szóste, wprowadza pełną 
klauzulę wymiany informacji podatkowych (umożliwienie żądania informacji, nawet jeżeli drugie umawiające 
się państwo nie potrzebuje ich do własnych celów podatkowych).

Uważam, że ustawa jest celowa i konieczna, ponieważ ratyfikacja konwencji jest ważnym krokiem w kie-
runku rozwoju dalszej dwustronnej współpracy gospodarczej i podatkowej.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak oraz do pełniącej obowiązki 
generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Ewy Tomali-Boruckiej

Szanowna Pani Minister! Szanowna Pani Dyrektor!
W ostatnim czasie do mojego biura senatorskiego wpłynęło zażalenie od pana Adama K., który wyraził 

swoje niezadowolenie w związku z projektem przebiegu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej w miejscowości 
Krzywaczka. Niezadowolenie to spowodowane jest faktem, że projektowana droga przechodzi przez miejsce, 
w którym usytuowane są dwa domy mieszkalne, a także prowadzona jest działalność gospodarcza, w związku 
z którą przeprowadzono ostatnio modernizację wymaganą prawem Unii Europejskiej.

Pan Adam K. wystąpił z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału 
w Krakowie, w którym postulował przesunięcie Beskidzkiej Drogi Integracyjnej w stronę drogi krajowej 
nr 52 o ok. 30 m, ponieważ między jego domem a aktualnie przebiegającą drogą jest wystarczająca przestrzeń 
do takiego działania. W odpowiedzi przeczytał, że jest już za późno na jakiekolwiek poprawki w projekcie, 
ponieważ termin przygotowywania przedmiotowych materiałów upłynął w 2010 r., a w tamtym czasie z jego 
strony nie wpłynęła żadna uwaga do projektu.

Biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku realizacji projektu Beskidzkiej Drogi Integracyjnej w miejscowości 
Krzywaczka może dojść do sytuacji, w której pan Adam zmuszony będzie zamknąć działalność gospodarczą, 
a co za tym idzie – zwolnić pracowników, a sam pozostanie bez środków do życia, kieruję do Państwa moje 
pytanie: jakie są możliwości rozwiązania tego problemu i na jakim etapie jest realizacja wymienionej inwestycji?

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Zgodnie z obowiązującym dla województwa łódzkiego planem działania systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne, pomoc dla mieszkańców powiatu łęczyckiego oraz gminy Bielawy z powiatu łowickiego zabez-
pieczana jest przez dwie karetki ratownictwa medycznego. Obszar jest zamieszkany przez ponad 58 tysię-
cy mieszkańców. Przed 2012 r. oraz przejściowo w 2013 r. pomoc na tym terenie zabezpieczały trzy karetki. 
Wprowadzona zmiana jest bardzo niekorzystana dla mieszkańców powiatu łęczyckiego i niesie realne zagrożenie 
dla ich życia i zdrowia. 

Zgodnie z przepisem art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 
system Państwowe Ratownictwo Medyczne działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego 
planu działania systemu sporządzanego przez wojewodę. Kolejne postanowienia przywołanego przepisu okre-
ślają między innymi części składowe planu, sposób jego zatwierdzenia, zmiany. Uszczegółowienie wytycznych 
ustawowych znajduje się w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego 
planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności 
zespołów ratownictwa medycznego. 

W akcie wykonawczym czytamy, że plan zawiera charakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub 
zdrowia ludzi, które mogą wystąpić na obszarze województwa, z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń lokalnych, 
w szczególności danych dotyczących sieci komunikacyjnej, w tym dróg, którymi przewożone są towary niebez-
pieczne w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, 
struktury demograficznej i urbanistyki, i ze szczególnym uwzględnieniem zakładów o zwiększonym ryzyku 
oraz zakładów o dużym ryzyku w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

Wydaje się, że podczas opracowywania planu dla obszaru powiatu łęczyckiego wbrew zapisom prawa nie 
wzięto pod uwagę wskaźnika ludnościowego, bliskości autostrady i linii kolejowej, lotniska, dwóch rzek, za-
kładu karnego, domów pomocy społecznej. Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym: „Wojewoda podejmuje działania organizacyjne zmierzające do 
zapewnienia następujących parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycz-
nego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego:

1) mediana czasu dotarcia – w skali każdego miesiąca – jest nie większa niż 8 minut w mieście powyżej 
10 tysięcy mieszkańców i 15 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców;

2) trzeci kwartyl czasu dotarcia – w skali każdego miesiąca – jest nie większy niż 12 minut w mieście po-
wyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców;

3) maksymalny czas dotarcia nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców 
i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców”.

Obecnie czas oczekiwania na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego zdecydowanie przekracza wska-
zane parametry czasowe.

Przegląd lokalnej prasy oraz wiadomości na lokalnym portalu ELE24.net pozwalają stwierdzić, że wielokrot-
nie to Straż Pożarna z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy czy Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe udzielają pomocy medycznej potrzebującym, zastępując ratowników medycznych. Powtarzające się 
sytuacje tego rodzaju stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi nie tylko dlatego, że życie ludzkie 
pozostawione jest w rękach osób niebędących ratownikami medycznymi, ale też dlatego, że w tym samym 
czasie pozbawia się ludność ochrony na przykład w razie wystąpienia pożaru.

Na uwagę zasługuje fakt, iż o potrzebie zmiany planu poprzez zwiększenie liczby karetek przydzielonych 
do obszaru powiatu łęczyckiego alarmują nie tylko mieszkańcy powiatu, lecz również władze powiatu. Z po-
siadanych przeze mnie informacji wynika, że Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie 
Powiatowym w Łęczycy codziennie formułuje komunikaty z informacją o istniejącym zagrożeniu dla życia 
ludzkiego w związku z faktem obsługiwana tak rozległego obszaru przez zaledwie dwie karetki. Pomimo tego 
do zmiany planu nie doszło.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym planowa-
nie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa jest zadaniem 
wojewody. W myśl przepisu art. 19 ust. 1 wymienionej ustawy nadzór nad systemem na terenie kraju sprawuje 
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minister właściwy do spraw zdrowia i to on, zgodnie z art. 20 pkt. 2 ustawy, zatwierdza wojewódzki plan dzia-
łania systemu i jego aktualizacje. Tym samym to wojewoda łódzki oraz minister zdrowia są odpowiedzialni za 
istniejący plan dla województwa łódzkiego, który z całą pewnością nie realizuje zadań państwa polegających 
na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Uważam, że 
obecna sytuacja, to jest obsługiwanie powiatu łęczyckiego wraz z gminą Bielawy przez zaledwie dwie karetki 
ratownictwa medycznego, stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo i realnie grozi skutkiem w postaci śmierci, 
ciężkiego uszkodzenia ciała człowieka, a z całą pewnością zwiększa takie zagrożenie.

W piśmie z dnia 18 sierpnia 2014 r. zawiadomiłem Prokuraturę Okręgową w Łodzi o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 
mieszkańców powiatu łęczyckiego (art. 160 §1 kodeksu karnego), ewentualnie przestępstwa sprowadzenia nie-
bezpieczeństwa określonego w art. 165 §1 pkt 5 kodeksu karnego. Postanowieniem z dnia 28 listopada 2014 r. 
prokurator w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Śródmieście w Łodzi odmówił wszczęcia dochodzenia w tej 
sprawie (sygn. akt 2 Ds/1648/14). 

W związku z tym wnoszę o podjęcie czynności w celu wyjaśnienia, czy obecnie działający na obszarze po-
wiatu łęczyckiego plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne jest zgodny z przepisami prawa 
i czy osoby odpowiedzialne za jego funkcjonowanie i nadzór (wojewoda województwa łódzkiego, minister zdro-
wia), tworząc plan, nie dopuściły się popełnienia przestępstwa narażenia mieszkańców powiatu łęczyckiego na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kodeksu karnego), 
ewentualnie przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa określonego w art. 165 §1 pkt 5 kodeksu karnego. 

Dodatkowo proszę o wyjaśnienie, czy w sprawie oznaczonej sygn. akt 2 Ds/1648/14 Prokuratura Rejonowa 
Łódź-Śródmieście w Łodzi podjęła wystarczające czynności w celu ustalenia, czy nie popełniono przestępstwa, 
oraz czy postanowienie prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Śródmieście w Łodzi z dnia 28 listopada 
2014 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie narażenia mieszkańców powiatu łęczyckiego na niebez-
pieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to jest czynu z art. 160 §1 kk, wydane w sprawie 
oznaczonej sygn. akt 2 Ds/1648/14, nie było przedwczesne i czy było zasadne.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Henryka Ciocha

Oświadczenie skierowane do prezesa Poczty Polskiej SA Jerzego Jana Jóźkowiaka

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam się do Pana w imieniu ponad czterystu mieszkańców Lublina mieszkających lub pracujących w oko-

licy ulic: Przy Stawie, Ogródkowej, Snopkowskiej, Ćwiklińskiej, Leszczyńskiego, Popiełuszki, Poniatowskiego, 
Długosza.

Ta ogromna grupa ludzi jest zaniepokojona planem zlikwidowania Filii Urzędu Pocztowego Lublin 9 przy 
ul. Przy Stawie 2. Większość tych ludzi to ludzie starsi, schorowani, często też niepełnosprawni. Nie zgadzają 
się oni na pogorszenie – a to według nich nastąpi – warunków życia. Teren, gdzie mieszkają, jest tak ukształ-
towany, iż do najbliższych istniejących urzędów pocztowych mają pod górkę. Działania Poczty Polskiej stoją 
w sprzeczności z propagowaną obecnie w Polsce tezą, iż musimy zrobić wszystko dla polepszenia warunków 
życia naszych seniorów.

Być może za planowaną likwidacją przemawia rachunek ekonomiczny, ale przecież nie wszystko da się 
przeliczyć na złotówki. Utrzymanie filii bądź kilkugodzinnych dyżurów pracownika (oddelegowanego na ten 
czas z Urzędu Pocztowego Lublin 9) nie jest przecież ogromnie kosztowne. Poczta Polska świadczy usługi 
ludziom, a ludzie ci teraz czują się skrzywdzeni i zapomniani.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o podjęcie stosownych działań w celu 
wyjścia naprzeciw potrzebom mieszkańców i utrzymanie filii Urzędu Pocztowego Lublin 9 przy ul. Przy Stawie 2.

Z poważaniem 
Henryk Cioch
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Piotra Gruszczyńskiego i Marka Konopkę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura napływają niepokojące sygnały dotyczące często bezskutecznej walki z dopalaczami. Ten 

niezwykle wrażliwy społecznie temat poruszony został zarówno przez państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego w Gnieźnie, jak i przez mieszkańców miasta. W powyższej sprawie złożył też interpelację radny 
samorządu lokalnego, prosząc równocześnie o przekazanie tejże gnieźnieńskim parlamentarzystom.

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych w 2014 r. państwowy powiatowy inspektor sanitarny 
wydał siedem decyzji, w oparciu o art. 27c ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczących 
zatrzymania produktów na czas przeprowadzenia ich oceny i badań oraz cztery decyzje, w oparciu o art. 27c 
ust. 6 tejże ustawy, dotyczące zakazu wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu i zniszczenia na koszt 
strony. Wydane zostały dwie decyzje zakazujące prowadzenia działalności, w oparciu o art. 27c ust. 3 ustawy 
o PIS, oraz cztery decyzje nakładające kary w łącznej wysokości 130 tysięcy zł, w oparciu o art. 52a ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii. W jednym przypadku sprawę egzekucji należności, na kwotę 40 tysięcy zł, 
skierowano do właściwego urzędu skarbowego. W dwóch kolejnych sprawach umorzono postępowanie, a jed-
na sprawa jest w toku.

W roku 2014 zatrzymano i zabezpieczono łącznie dwieście cztery produkty. Badaniom poddano czterna-
ście produktów, z czego dwie próbki dotyczyły produktów zatrzymanych w roku 2013. We wszystkich prze-
badanych produktach wykryto środki zastępcze, to jest: UR-144, AM-2201, alfa-PVP, pentedron, 3-MMC. 
Dotychczas nie wyegzekwowano od stron postępowania zwrotu kosztów poniesionych na badania – sprawy 
w toku. W roku 2015 przeprowadzono dwie kontrole, w wyniku których zatrzymano pięćdziesiąt dziewięć pro-
duktów, co do których istnieje podejrzenie, że są to środki zastępcze.

Schemat działania firm jest jednakowy – po kontroli następuje likwidacja firmy, która wprowadzała dopa-
lacze, i w jej miejsce wprowadza się nową (zmieniona tylko nazwa, ten sam adres, te same osoby prowadzące). 
Podobna sytuacja dotyczy wprowadzanych produktów – badania potwierdzają, że są to te same produkty, co 
poprzednio, ale pod zmienioną nazwą oraz zmienioną nazwą wprowadzającego do obrotu.

Częstą praktyką jest przesyłanie przez stronę sprzeciwu wobec kontroli czy każdorazowe odwoływanie się 
od wydanej decyzji do organu drugiej instancji oraz powoływanie się przy tym na błędne i niezgodne z prawdą 
argumenty, co niestety wydłuża sam proces postępowania administracyjnego. Wszystkie tego typu działania 
powodują, że podjęte postępowania, z wyjątkiem jednego, nie są jeszcze zakończone.

Zdaniem powiatowego inspektora sanitarnego główną przyczyną braku skuteczności walki z dopalaczami 
jest brak odpowiednich narzędzi ustawowych.

Prosimy zatem Pana Ministra o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński 
Marek Konopka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Kunerta

Z niepokojem przyjąłem wiadomość, iż w dawnej siedzibie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
w Mławie przy ul. Reymonta 2, gdzie w latach 1945–1956 więziono i katowano Żołnierzy Wyklętych ziemi 
mławskiej, trwają przygotowania do otwarcia dyskoteki dla młodzieży.

Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż w miejscu, gdzie teraz ma być sala rozrywki – w piwnicach budynku 
przy ul. Reymonta 2 – cierpieli i ginęli ludzie. To tu miała również miejsce jedna z najbardziej spektakular-
nych na Mazowszu północnym akcji odbicia kilkudziesięciu więźniów. Akcja ta miała miejsce w nocy z 3 na 
4 czerwca 1945 r. i zorganizowana była przez miejscowe struktury podziemia niepodległościowego na czele 
z bohaterskim Wacławem Grabowskim „Puszczykiem” i Zacheuszem Nowowiejskim „Jeżem”. Wspomnę też, 
że na dziedzińcu budynku przy ul. Reymonta 2 zespół prof. Szwagrzyka prowadzi prace poszukiwawcze do-
tyczące ciał zamordowanych członków oddziału „Puszczyka” zlikwidowanego w lipcu 1953 r.

Proszę o interwencję w sprawie nadania temu miejscu pamięci narodowej właściwego sensu i uszanowania 
pamięci polskich bohaterów.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jana Marię Jackowskiego,  

Krzysztofa Słonia i Marię Koc 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Polska deklarowała przyjęcie do połowy roku ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji, co do dnia 
dzisiejszego nie nastąpiło. W przypadku braku tego dokumentu Unia Europejska może zabrać albo zawiesić 
dostęp do 400 milionów euro, które miały iść na dofinansowanie kształcenia osób dorosłych.

W związku z tym prosimy o informację, na jakim etapie uzgodnień międzyresortowych jest projekt wspo-
mnianej ustawy i kiedy trafi do parlamentu.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Maria Koc 
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jana Marię Jackowskiego,  

Krzysztofa Słonia i Marię Koc 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Z szacunków epidemiologicznych wynika, że w Polsce jest najprawdopodobniej około 700 tysięcy chorych 
na jaskrę. Epidemiolodzy uważają, że około 50% z nich jest jeszcze w ogóle niezdiagnozowanych. W Polsce 
brakuje zorganizowanych i skoordynowanych działań, które mogłyby podnieść poziom diagnostyki jaskry, 
takich jak programy badań przesiewowych, programy zdrowotne i kampanie edukacyjne. 

W związku z tym prosimy o informację, czy do władz samorządowych, dysponujących budżetami na edu-
kację i profilaktykę zdrowotną, zostały skierowane zalecenia dotyczące programu i przeprowadzenia powyżej 
opisanych kampanii?

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Maria Koc 
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jana Marię Jackowskiego,  

Krzysztofa Słonia i Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

W związku z pożarem mostu Łazienkowskiego, który spowodował paraliż komunikacyjny stolicy, prosimy 
o informacje, co uczyniła Pani dotąd w sprawach:

1) stałego nadzoru nad infrastrukturą najważniejszą dla funkcjonowania miasta (krytyczną), do której 
niewątpliwie należą mosty;

2) wyposażenia służb w sprzęt pozwalający skuteczniej gasić takie pożary;
3) eliminacji z infrastruktury krytycznej elementów konstrukcyjnych powodujących zwiększone zagrożenie 

(takich jak drewniane, olejowane, niedostępne podesty pod mostem);
4) zwiększenia liczby warszawskich przepraw przez Wisłę – czasowych w okresie remontu mostu 

Łazienkowskiego (odpowiednik mostu Syreny) i stałych, takich jak most na zaporze;
5) usprawnienia komunikacji publicznej;
6) szerszej informacji o terminach i kosztach działań oraz środkach doraźnych (naszym zdaniem miasto 

powinno już opublikować kosztorys i harmonogram odbudowy spalonego mostu, nawet jeśli założyć, że te 
dokumenty będą później korygowane).

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Stanisława Karczewskiego i Wojciecha Skurkiewicza

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
Całkowicie nie satysfakcjonuje nas odpowiedź Pana Prokuratora Generalnego na oświadczenie senatorskie 

z 7 lutego br. dotyczące postępowania sądowego wobec byłego posła na Sejm RP, Zbigniewa Kuźmiuka, wobec 
którego Sąd Okręgowy w Warszawie prowadzi postępowanie sądowe o czyn objęty immunitetem materialnym 
(chodzi o wypowiedź na plenarnym posiedzeniu Sejmu).

Pan Prokurator Generalny w swojej odpowiedzi zupełnie pominął fakt, iż mimo braku zgody Sejmu pan 
poseł Zbigniew Kuźmiuk został już pociągnięty do odpowiedzialności sądowej – w jego sprawie wyznaczona 
została rozprawa. Pan poseł został na rozprawę wezwany, zmuszony został do zajęcia stanowiska, do podjęcia 
obrony w ramach procesu. Zostało zatem wdrożone przeciw niemu pełne postępowanie sądowe, przy czym 
sąd miał pełną świadomość tego, iż chodzi o czyn objęty immunitetem, co wprost wynikało z treści pozwu. 
Czymże jest doręczenie pozwu, wezwanie do stawiennictwa na rozprawie, wezwanie do zajęcia stanowiska 
wobec treści pozwu, jeśli nie pociągnięciem do odpowiedzialności sądowej?

Na czym w takim razie polega immunitet materialny posła? Jakie czynności sądowe hamuje brak zgody 
Sejmu? Z odpowiedzi Pan Prokuratora Generalnego wynika, że żadne i że można posła sądzić pomimo braku 
zgody Sejmu. Pan Prokurator zredukował znaczenie immunitetu do zakazu wydania wyroku, a przecież nie 
chodzi tylko o wyrok, ale o sam proces, o całą odpowiedzialność sądową. Jaki sens ma obecnie zgoda Sejmu na 
pociągnięcie posła do odpowiedzialności sądowej, skoro poseł już został do tej odpowiedzialności pociągnięty? 
Przecież poseł Kuźmiuk, mimo posiadanego immunitetu, już stanął i odpowiadał przed sądem.

Prosimy przy okazji o wykazanie większej wrażliwości w kwestii ochrony wynikającej z immunitetu po-
selskiego, zwłaszcza gdy chodzi o ewidentną próbę nękania posła procesem i skłonienie go do zaprzestania 
interesowania się sprawami ochrony majątku publicznego.

Z poważaniem 
Stanisław Karczewski 
Wojciech Skurkiewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są 

dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jed-
nostek samorządu terytorialnego. Taki zapis wskazuje podmiotowo na źródło zwolnionych dotacji i nie obej-
muje dotacji wypłacanych z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W konsekwencji tego wsparcie udzielane 
osobom fizycznym z funduszy ekologicznych jest doliczane do dochodu tych osób i opodatkowane na zasadach 
ogólnych. Te zapisy skutkują wielorakimi konsekwencjami, jeśli chodzi o realizację programów pomocowych 
dla gospodarstw domowych. 

Po pierwsze, tylko część kwoty z budżetu programu przeznaczonego na wsparcie inwestycji ekologicznych 
trafia do beneficjentów. Na przykład w przypadku programu dopłat do kolektorów słonecznych realizowanego 
w latach 2010–2014 z przyznanego budżetu w wysokości 450 milionów złotych ponad 80 milionów złotych 
wróciło do budżetu państwa w postaci podatku PIT. Po drugie, opodatkowanie dotacji otrzymywanej ze środków 
publicznych wielokrotnie wzbudzało zaskoczenie beneficjentów programów Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zwolnienie od podatku jedynie dotacji pochodzących z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorial-
nego powoduje, że beneficjenci różnych programów pomocowych są traktowani nierównomiernie, na przykład 
uczestnik programu gminnego nie płaci podatku od dotacji, a beneficjent programu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest do tego zobowiązany. 

Prowadzi to również do znacznego obciążenia instytucji wdrażających programy obsługą deklaracji po-
datkowych – powoduje konieczność naliczenia podatku, wystawienia informacji podatkowej i dostarczenia jej 
pod właściwy adres. Na przykład w przypadku programu dopłat do kolektorów w ciągu pięciu lat Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wystawił ponad 67 tysięcy informacji podatkowych.

W związku z przedstawioną sytuacją zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami.
Czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwie interpretuje obowiązujące 

przepisy ustawy o podatku od osób fizycznych?
Czy możliwe jest jednakowe traktowanie osób fizycznych otrzymujących dotacje z budżetu państwa lub 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego i osób otrzymujących dotacje wypłacane z budżetu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej?

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Knosalę

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Powszechną praktyką stosowaną przez sądy przy orzekaniu o eksmisji z zajmowanego lokalu jest nakaza-
nie wstrzymania eksmisji do czasu dostarczenia eksmitowanym lokalu socjalnego przez gminę. Niepodjęcie 
stosownych działań przez samorząd może prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej. Jak wynika 
bowiem z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do 
niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 
kodeksu cywilnego.

Istota problemu sprowadza się jednak do tego, że przepisy prawa nie precyzują, jaki jest termin na wykonanie 
obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego przez gminę. Terminu takiego nie wskazują też sądy w orzeczeniach 
eksmisyjnych. Tymczasem rozstrzygnięcie tej kwestii jest kluczowe do ustalenia daty, od której właściciel może 
domagać się od gminy odszkodowania. W szczególności nie jest jasne, czy wspomnianą datą jest już dzień 
uprawomocnienia się orzeczenia, czy może dopiero dzień wezwania gminy przez właściciela do dostarczenia 
lokalu eksmitowanemu. Można też przyjąć, że od chwili uprawomocnienia się wyroku gmina powinna mieć 
zapewniony określony czas na podjęcie działań organizacyjnych w celu przydzielenia mieszkania i dopiero 
upływ tego okresu powinien być traktowany jako początek okresu objętego roszczeniem. Brak jednoznacznego 
rozstrzygnięcia tej kwestii w przepisach prawa rodzi problemy interpretacyjne.

Biorąc to pod uwagę, proszę o rozważenie celowości doprecyzowania stosownych zapisów wskazanej na 
wstępie ustawy.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Knosalę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka

Zgodnie z art. 73 §2 ustawy z dnia 29 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeżeli 
nieletni ukończy osiemnaście lat przed zakończeniem roku szkolnego, sąd rodzinny może przedłużyć okres 
przebywania w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na czas do zakończenia roku szkolnego. Tymczasem, 
jak stanowi art. 70 ust. 1 konstytucji, obowiązek nauki istnieje jedynie do osiemnastego roku życia. To ogólne 
stwierdzenie dotyczące obowiązku szkolnego, jak stanowi konstytucja, winno być doprecyzowane w przepisach 
rangi ustawowej, które oczywiście winny być zgodnie z konstytucją.

Z zaprezentowanego zestawienia wynika, że opisana regulacja ustawowa, która w istocie daje możliwość 
wydłużenia obowiązku szkolnego poza granicę nakreśloną w ustawie zasadniczej, zdaje się być w sprzeczności 
z normą konstytucyjną.

Wziąwszy to pod uwagę, proszę Pana Ministra o rozważenie potrzeby zainicjowania zmian legislacyjnych 
mających na celu zapewnienie zgodności wskazanego przepisu ustawy z konstytucją.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Knosalę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Jak postanowiono w art. 95 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, minister właściwy do 
spraw zdrowia winien określić w drodze rozporządzenia wymagania i sposoby unieszkodliwiania odpadów, 
w tym w szczególności: dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych 
odpadów weterynaryjnych oraz dopuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych i odpadów 
weterynaryjnych, nieposiadających właściwości zakaźnych. Rozporządzenie to nie zostało dotychczas wydane, 
a działania w zakresie unieszkodliwiania wspomnianych odpadów realizowane są w oparciu o przepisy rozpo-
rządzeń podjętych jeszcze na podstawie przepisów poprzedniej ustawy o odpadach.

Należy zauważyć, że rozporządzenia te dopuszczają unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub 
zakaźnych odpadów weterynaryjnych innymi metodami niż ich przekształcanie termiczne w spalarni odpadów 
niebezpiecznych, co jest sprzeczne z podejściem wynikającym z przepisów obowiązującej ustawy o odpadach 
(vide art. 27 ust. 5 i art. 95 ust. 2 ustawy). Stan taki może budzić uzasadniony niepokój, w konsekwencji bowiem 
prowadzić może do faktycznego zagrożenia dla zdrowia ludzi, a także dla środowiska.

Biorąc to pod uwagę, proszę Pana Ministra o podjęcie niezbędnych działań w celu jak najszybszego wyda-
nia aktu wykonawczego w sprawie określenia wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych, 
w tym w szczególności odpadów o właściwościach zakaźnych.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala



132
72. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 marca 2015 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 72. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, do prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera oraz do prezes Zarządu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Teresy Hernik

Przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w zakresie definicji przedsiębiorstwa znajdującego się 
w trudnej sytuacji ekonomicznej nie odnoszą się do małych i średnich przedsiębiorstw, które istnieją krócej 
niż trzy lata. Zasadniczym elementem tej definicji jest moment rozpoczęcia działalności gospodarczej, a nie 
sam fakt rejestracji przedsiębiorstwa czy dokonania wpisu do KRS. Z uwagi na brak przepisu, który w sposób 
jednoznaczny określiłby moment rozpoczęcia działalności gospodarczej, zwracam się z prośbą o odpowiedź 
na następujące pytania.

1. Czy momentem rozpoczęcia działalności będzie data wystawienia pierwszej faktury, data rozpoczęcia 
czynności podlegających opodatkowaniu, data wykonania pierwszej czynności częstotliwego (stałego) ich 
wykonywania, czy też otrzymanie pierwszego zarobku?

2. Przedsiębiorstwa nie będą uznawane za znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej w okresie pierw-
szych trzech lat po rozpoczęciu działalności gospodarczej. Czy w takim razie okres pierwszych trzech lat po 
rozpoczęciu działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy A, który rozpoczął działalność gospodarczą 15 lutego 
2012 r., nie będzie miał zastosowania?

3. Czy okres pierwszych trzech lat po rozpoczęciu działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy B, który 
rozpoczął działalność gospodarczą 15 lutego 2013 r., będzie miał zastosowanie?

4. Czy wspomniany okres pierwszych trzech lat po rozpoczęciu działalności będzie miał zastosowanie do 
grupy MŚP, czy też do tak zwanych dużych przedsiębiorstw?

5. Czy przedsiębiorstwo, które znajduje się w okresie pierwszych trzech lat po rozpoczęciu działalności go-
spodarczej, ma obowiązek wysłania do PFRON sprawozdania finansowego w terminie do 30 kwietnia 2015 r.?

6. Wielu przedsiębiorców przekształciło się w inne formy prowadzenia działalności, na przykład osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – w inny podmiot, na przykład w spółkę cywilną, osobową lub 
kapitałową. Czy w sytuacji, gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przekształciła się w spółkę 
kapitałową i uzyskała wpis do KRS dla spółki z o.o., powinno się rozpoznawać jako dzień rozpoczęcia dzia-
łalności gospodarczej dzień wpisu do KRS (na przykład 16 lutego 2015 r.)?

7. Czy w sytuacji, gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przekształciła się w spółkę 
kapitałową i uzyskała wpis do KRS dla spółki z o.o. (16 lutego 2015 r.), będzie ona podlegać ocenie sytuacji 
ekonomicznej, czy też należy uznać, że spółka z o.o. (przekształcona) będzie przedsiębiorcą działającym krócej 
niż trzy lata?

8. Czy wielkość przedsiębiorstwa, którą należy wykazać w poz. nr 9 wniosku Wn-D (Wniosek o wypłatę 
miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych) powinna być określona wedle 
załącznika nr 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014?

9. Czy do określenia wielkości przedsiębiorstwa, którą należy wykazać w poz. nr 9 wniosku Wn-D, uwzględnia 
się dane dotyczące tego przedsiębiorstwa oraz dane innego przedsiębiorstwa, z którym przedmiotowe przed-
siębiorstwo jest powiązane (załącznik nr 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014)?

10. W sytuacji, gdy na przykład w spółdzielni stan zatrudnienia w przeliczeniu na RJR (roczne jednostki 
robocze) wynosi sto osób, a całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro, spółdzielnia klasyfikowana 
jest do grupy MŚP. Gdyby spółdzielnia posiadała 100% udziałów w spółce z o.o., a stan zatrudnienia w spółce 
w przeliczeniu na RJR wynosiłby sto osiemdziesiąt osób, całkowity zaś bilans roczny nie przekraczałby 43 
milionów, to określając wielkość spółdzielni, należałoby uwzględnić dane spółki z o.o., i wtedy spółdzielnia 
byłaby klasyfikowana jako tak zwane duże przedsiębiorstwo. Czy w związku z tym spółdzielnia będąca du-
żym przedsiębiorcą ma obowiązek obliczenia księgowego stosunku kapitału obcego do kapitału własnego oraz 
obliczenia wskaźnika pokrycia odsetek do EBITDA?

11. Biorąc pod uwagę założenia do pytania nr 3, w jaki sposób przedsiębiorca, który w obrębie danego 
przedsiębiorstwa zaliczany jest do grupy średnich przedsiębiorców, a będący jednostką powiązaną z innym 
przedsiębiorcą zaliczany jest do tak zwanego dużego przedsiębiorstwa, ma dokonywać obliczeń księgowego 
stosunku kapitału obcego do kapitału własnego oraz obliczania wskaźnika pokrycia odsetek do EBITDA? Czy 
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należy uwzględniać tylko dane finansowe z danego przedsiębiorstwa, czy też należy to rozpoznawać w inny 
sposób, na przykład dodać dane z innego przedsiębiorstwa (spółki)?

12. Czy do obliczania otrzymanej pomocy w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnienie pracow-
ników niepełnosprawnych, która jest wyłączona blokowo z obowiązku notyfikacji, o ile nie przekracza rocznie 
kwoty 10 milionów euro na przedsiębiorstwo (art. 4 ust. 1 lit. p rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014), należy 
uwzględniać stan zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie, a także zatrudnienie w podmiocie powiązanym z da-
nym przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014?

13. W art. 4 ust. 1 lit. p rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 zastosowano pojęcie „na przedsiębiorstwo”. 
Pojęcie „przedsiębiorstwo” zostało zdefiniowane również w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014. Czy więc przy obliczaniu pułapu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. p rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014, oba pojęcia są tożsame? Innymi słowy, czy w przypadku spełnienia przez przedsiębiorstwo 
przesłanki wynikającej z art. 3 ust. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wystąpi wspólny 
limit w wysokości 10 milionów euro na przedsiębiorstwo?

14. W art. 2 pkt 32 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. określono „wzrost 
netto liczby pracowników” jako wzrost netto liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią 
w danym okresie. W opinii przedsiębiorców użyte sformułowanie „w danym zakładzie” w sposób jednoznaczny 
odnosi się do liczby pracowników w danym zakładzie, czy więc w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo A posiada 
jednostki powiązane, na przykład spółki zależne – w Słowacji spółka B, w Niemczech spółka C – i wnioskuje 
o pomoc na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, do obliczania wzrostu netto liczby pracowników w danym 
zakładzie A jest zobowiązane do uwzględnienia liczby pracowników w przeliczeniu na roczne jednostki robocze 
w jednostkach powiązanych za granicą, czyli B i C?

15. W sytuacji, gdyby odpowiedź na pytanie nr 3 była twierdząca (obowiązek uwzględniania stanów zatrud-
nienia w jednostkach powiązanych), jakie normy prawa unijnego o tym stanowią? W takiej sytuacji proszę też 
o szczegółową analizę przepisów prawnych w tym zakresie, tak aby przedsiębiorcy nie mieli w tym zakresie 
wątpliwości.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
5 lutego bieżącego roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy postanowił ogłosić upadłość Spółdzielczej Kasy 

Oszczędnościowej w Wołominie z możliwością zawarcia układu. Członkowie SKOK Wołomin otrzymali zwrot 
depozytów do wysokości kwoty gwarantowanej z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, to jest do 100 tysię-
cy euro. Okazało się jednak, że jest duża grupa osób, siedemset osiemdziesiąt jeden, które w SKOK Wołomin 
posiadały depozyty powyżej kwoty gwarantowanej. W chwili obecnej osoby te znajdują się w bardzo trudnej 
sytuacji, gdyż w ich mniemaniu żadna instytucja nie chce podjąć działań, dzięki którym mogłyby one odzyskać 
utracone pieniądze. 

Proszę o informację, czy znana jest Panu Ministrowi sytuacja osób posiadających w SKOK Wołomin de-
pozyty powyżej 100 tysięcy euro. Czy widzi Pan możliwość udzielenia tym ludziom pomocy w odzyskaniu 
przez nich utraconych na chwilę obecną pieniędzy? 

Czy są działania, które Ministerstwo Finansów może podjąć w tym zakresie? Jeżeli tak, to jakie i czy MF 
skorzysta ze swoich uprawnień, aby pomóc poszkodowanym?

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z wieloma interwencjami i zapytaniami odnośnie do czipowania psów pragnę zapytać Pana 

Ministra, czy istnieje możliwość ustawowego uregulowania tej sprawy. 
Stowarzyszenia zajmujące się opieką nad zwierzętami podnoszą kwestię tego, że rośnie liczba psów bez-

pańskich. Utrzymanie tych zwierząt i opieka nad nimi wymagają dużych nakładów finansowych, których te 
organizacje nie posiadają. Jedynym sposobem na wyeliminowanie lub też zmniejszenie procederu porzucania 
psów przez właścicieli i na poważne traktowanie zwierząt jest czipowanie psów. Dzięki oznakowaniu zawsze 
będzie można znaleźć właściciela zwierzęcia. 

Samorządy lokalne na niewielką skalę podejmują tego typu działania na swoich terenach, jednak aby czipo-
wanie było skuteczne, niezbędne jest wprowadzenie go na terenie całego kraju. Konieczny jest też ogólnopolski 
system, w którym gromadzone byłyby dane zwierząt.

W związku z przedstawioną sytuacją proszę o informację, czy przewiduje Pan Minister wpisanie do odpo-
wiedniej ustawy zapisów o ogólnopolskim czipowaniu psów. Jeżeli tak, to kiedy zostaną podjęte takie działania?

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu PGE Obrót SA Pawła Prządki

Szanowny Panie Prezesie!
W ostatnim czasie zostałam poinformowana przez zaniepokojonych mieszkańców oraz władze samorządowe 

Sokołowa Podlaskiego o zamiarze likwidacji Biura Obsługi Klienta PGE Obrót SA w Sokołowie Podlaskim. 
Informacja ta budzi ogromy niepokój i sprzeciw wśród mieszkańców miasta i powiatu sokołowskiego. Państwa 
klienci obawiają się, że brak biura w Sokołowie Podlaskim bardzo utrudni im załatwianie prostych spraw i zmusi 
ich do korzystania z biura w odległych Siedlcach.

Państwa decyzja o likwidacji BOK w Sokołowie Podlaskim uderzy bezpośrednio w ludzi starszych, niepeł-
nosprawnych i samotnych, dla których dojazd do Siedlec będzie niewątpliwie ogromną uciążliwością, dlatego 
też apeluję o wycofanie wspomnianej decyzji. 

Jednocześnie wnoszę o udzielenie informacji, czym spowodowana jest decyzja PGE Obrót SA o likwidacji 
BOK w Sokołowie Podlaskim. Ile podobnych biur w terenie likwidujecie Państwo w tym roku? Czy w związku 
z ogromnym sprzeciwem lokalnych społeczności rozważacie Państwo wycofanie się z tej szkodliwej decyzji?

Z poważaniem 
Maria Koc
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Media co pewien czas odnoszą się do różnych wydarzeń, w których uczestniczą funkcjonariusze Staży 

Miejskiej. Również obywatele często wspominają w rozmowach z parlamentarzystami o tych formacjach. 
W opiniach przejawia się kilka krytycznych uwag. 

Po pierwsze, jest to spostrzeżenie, że straże miejskie (gminne) zapowiadane jako formacje policji municy-
palnej wspierające środowiska lokalne i szczególnie życzliwe dla obywateli i im pomocne stały się formacją 
represyjną, skupioną na walce z handlem naręcznym, dręczeniu kierowców parkujących samochody i dyscy-
plinowaniu właścicieli szczekających psów.

Po drugie, obywatele często przytaczają przykłady interwencji dowodzących niedostatecznego przygotowa-
nia merytorycznego strażników do wykonywania zadań, kwestionujących zachowania dopuszczone prawem 
ze względu na niedostateczną znajomość lub rozumienie prawa. Mówi się, że pod względem profesjonalizmu 
straż miejską dzieli od policji przepaść.

Zdaję sobie sprawę, że straże miejskie są jednostkami samorządowymi. Jednakże podstawy prawne dla ich 
działania zawarte są w ustawodawstwie, które było przyjmowane i modyfikowane przez parlament na wnio-
sek rządu, w związku z tym uzasadnione jest oczekiwanie, iż rząd ma informacje pozwalające zweryfikować 
cząstkowe sądy zaprezentowane wyżej. Dlatego właśnie proszę Panią Premier o informacje, jak rząd ocenia 
następujące sprawy:

– dostosowanie poziomu wyszkolenia straży miejskich do zakresu zadań;
– rozległość obecnego zakresu zadań straży miejskich wynikającego z ustaw;
– rozgraniczenie kompetencji straży miejskich i innych służb;
– efektywność realizacji zadań przez straże miejskie, uwzględniającą nie tylko grzywny nakładane na 

kupców ulicznych, lecz również ważniejsze dla porządku publicznego zadania, w porównaniu do realizacji 
podobnych zadań przez inne służby;

– celowość ograniczenia kompetencji straży miejskich;
– efektywność podejmowanych przez niektóre samorządy decyzji o ich likwidacji.

Stanisław Kogut 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
7 lutego br. zwróciłem się do Pani z oświadczeniem zawierającym prośbę o sprawdzenie postępowania 

jednostek odpowiedzialnych za nadzór właścicielski nad PKP Cargo SA. Motywem prośby były docierające 
do mnie krytyczne informacje na temat zarządzania spółką, pochodzące od jej pracowników. Kierowałem to 
oświadczenie do Pani, wiedząc, że za sytuację może również odpowiadać Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
reprezentujące Skarb Państwa w PKP SA, która z kolei kontroluje – poprzez największy pakiet akcji – Cargo 
SA, dlatego zaskoczyło mnie to, że do udzielenia odpowiedzi upoważniła Pani właśnie szefa tego resortu, który 
może ponosić odpowiedzialność za nieprawidłowości. Nie dziwi mnie w tych okolicznościach treść odpowiedzi 
MIiR z 6 marca br., iż resort nic nie może, bo prawo nie pozwala.

Występuję do Pani Premier w tej sprawie ponownie, ponieważ zlecenie odpowiedzi ministrowi właściwemu 
do spraw transportu narusza klasyczną zasadę nemo iudex in re sua. Oczekiwałem raczej odpowiedzi bezpo-
średnio od Pani, a w ostateczności od Pani współpracowników w Kancelarii Premiera.

Gdy odpowiada resort infrastruktury, to nic dziwnego, że odpowiedź jest wymijająca i niezbyt wiarygodna. 
Jak bowiem można twierdzić, że narzędzia prawa handlowego, którymi posługują się sprawnie inwestorzy ca-
łego świata do osiągania efektów gospodarczych, akurat w przypadku zarządu PKP Cargo SA są nieskuteczne? 
A może to ministerstwo transportu i władze PKP SA są nieskuteczne? Proszę o odpowiedź na te trzy pytania.

Stanisław Kogut 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Laseckiego

Oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z art. 105 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. organizacje 

zbiorowego zarządzania – w szczególności: ZAiKS, ZPAV, STOART, SAWP, SFP, STL, ZASP czy SAFT – są 
uprawnione do zarządzania i ochrony w odniesieniu od pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządzaniem 
i w tym zakresie mają prawo do ustalania wysokości i pobierania wynagrodzeń i opłat z tytułu publicznego 
odtwarzania utworów, w tym odtwarzania fonogramu lub wideogramu.

W związku z licznymi głosami przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną i hotelarską, 
krytycznymi wobec zbyt wysokich wynagrodzeń i opłat, pobieranych przez organizacje zbiorowego zarządzania 
na podstawie art. 110 przywołanej ustawy uprzejmie proszę o podanie sumy kwot pobranych wynagrodzeń 
i opłat za 2014 r. z tego tytułu przez poszczególne organizacje zbiorowego zarządzania, ze szczególnym wyka-
zaniem wpływów uzyskanych przez:

1. ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych),
2. ZPAV (Związek Producentów Audio-Video),
3. STOART (Związek Artystów Wykonawców),
4. SAWP (Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych),
5. SFP (Stowarzyszenie Filmowców Polskich),
6. STL (Stowarzyszenie Twórców Ludowych),
7. ZASP (Związek Artystów Scen Polskich),
8. SAFT (Stowarzyszenie Aktorów Filmowych i Telewizyjnych).

Z wyrazami szacunku 
Jarosław Lasecki 
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Roberta Mamątowa i Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka oraz do rzecznika praw dziecka 
Marka Michalaka

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Rzeczniku!
Znany jest przypadek adopcji zagranicznej siedmioletniego polskiego dziecka, do Hiszpanii. Chłopiec ma 

w Polsce kilkoro rodzeństwa, z którym przebywał razem w rodzinnym domu dziecka, jednakże sąd rodzinny 
zdecydował o jego adopcji przez hiszpańskich rodziców, a rodzeństwo chłopca pozostało w polskim domu 
dziecka.

Mamy w związku z tym pytanie do Pana Ministra Sprawiedliwości i Pana Rzecznika Praw Dziecka: czy 
w świetle obowiązującego prawa dopuszczalna jest adopcja zagraniczna dziecka, połączona z zerwaniem jego 
więzi rodzinnych, zwłaszcza z rodzeństwem? Czy to jest postępowanie nieludzkie zarówno wobec samego ad-
optowanego dziecka, jak i wobec jego rodzeństwa? Czy takie rozbijanie istniejących rodzin nie jest sprzeczne 
z konstytucyjną zasadą troski państwa o rodzinę? Przecież dzieci, rodzeństwo, bez rodziców nie przestają być 
rodziną.

Z poważaniem 
Robert Mamątow 
Waldemar Kraska
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Roberta Mamątowa i Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do minister spraw wewnętrznych 
Teresy Piotrowskiej oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Szanowna Pani Minister! Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
W czasie wieców wyborczych Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego doszło do dwóch powszech-

nie znanych incydentów. W pierwszym przypadku chodziło o osobę, która podczas wiecu wyborczego Pana 
Prezydenta, stojąc w znacznej od niego odległości, trzymała w ręku krzesło. Osoba ta została zatrzymana 
i aresztowana pod zarzutem usiłowania dokonania zamachu na Pana Prezydenta. Wydaje się to absurdalne, 
wszak krzesło nie jest narzędziem, którym można rzucić na znaczną odległość. Krzesło wystąpiło tu raczej 
w roli rekwizytu wykorzystywanego podczas demonstracji, a nie narzędzia zamachu. Prosimy, by Pan Prokurator 
Generalny zbadał sprawę i powstrzymał organy prokuratury przed nadgorliwością w doszukiwaniu się zamachu 
tam, gdzie go nie było.

W drugim przypadku chodzi o incydent, podczas którego funkcjonariusze BOR zaatakowali starszego 
człowieka wykrzykującego coś w kierunku Pana Prezydenta i natychmiast zakleili temu człowiekowi usta ta-
śmą. Zaskakujące jest to, że taśmę tę posiadali przy sobie jako sprzęt niezbędny do ochrony Pana Prezydenta. 
Rozumiemy krępowanie rąk, ale czemu miało służyć zaklejanie ust? Czy temu, żeby osobnik nie ugryzł Pana 
Prezydenta? Prosimy o stanowisko w tej kwestii Panią Minister Spraw Wewnętrznych.

Obie zaś sprawy polecamy uwadze, prosząc o zajęcie stanowiska, Pani Rzecznik Praw Obywatelskich, 
odnosimy bowiem wrażenie graniczące z pewnością, że w obu tych przypadkach doszło do naruszenia kon-
stytucyjnej wolności demonstrowania swoich poglądów. Nie negując troski o bezpieczeństwo Pana Prezydenta, 
negujemy jednak prawo do represjonowania ludzi, którzy w bezpiecznej formie, słowem czy gestem, wyrażają 
swoją krytyczną ocenę Pana Prezydenta. Tego rodzaju represja narusza konstytucyjną wolność demonstrowania.

Pan Prezydent zaś, organizując publiczne wiece wyborcze, musi liczyć się z tym, że biorą w nich udział nie 
tylko jego zwolennicy, ale także osoby chcące wyrazić krytyczną ocenę jego kandydatury.

Z poważaniem 
Robert Mamątow 
Waldemar Kraska
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Roberta Mamątowa, Waldemara Kraskę  

i Marka Martynowskiego

Oświadczenie skierowane do minister spraw wewnętrznych Teresy Piotrowskiej oraz do prokuratora gene-
ralnego Andrzeja Seremeta

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
W ostatnich dniach doszło do głośnych demonstracji i protestów w Legionowie oraz w Sosnowcu w związku 

z przypadkami śmierci młodych ludzi po interwencji  funkcjonariuszy Policji. W obu przypadkach słyszeliśmy 
publiczne zapewnienia, że interwencje policji wobec tych osób były zgodne z prawem. 

Zgodne z prawem może i były. Ale czy były przeprowadzone profesjonalnie? W Legionowie chodziło 
o człowieka, który zadławił się torebką z narkotykami. Owszem, policja miała prawo, a nawet obowiązek in-
terweniować, ale dlaczego nie potrafiła zorganizować skutecznej pomocy dla tego młodego człowieka, który 
zapewne nie musiałby zginąć, gdyby policja w porę zareagowała na to, że nastąpiło zagrożenie jego życia. 

Prosimy Panią Minister Spraw Wewnętrznych i Pana Prokuratora Generalnego o zbadanie obu tych spraw 
i poinformowanie nas o zajętym stanowisku.

Z poważaniem 
Robert Mamątow 
Waldemar Kraska 
Marek Martynowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Roberta Mamątowa, Waldemara Kraskę  

i Marka Martynowskiego

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
Media donoszą o postępowaniu w sprawie korupcji w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ, ponieważ 

wysoki funkcjonariusz tego funduszu miał przyjąć łapówkę w kwocie 2 milionów zł w zamian za korzystne 
kontrakty dla jednej z klinik.

Prosimy o informacje, na jakim etapie jest postępowanie karne w tej sprawie, czy przedstawiono komuś 
zarzuty, a jeśli tak, czy prokuratura wniosła o tymczasowe aresztowanie podejrzanego o tak wielką korupcję.

Z poważaniem 
Robert Mamątow 
Waldemar Kraska 
Marek Martynowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Muchackiego

Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego oraz do prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
Znowelizowany w ostatnim czasie art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne wprowadził zakaz używania 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu 
bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę, przy czym nie 
zdefiniowano ani pojęcia automatycznych systemów wywołujących, ani pojęcia marketingu bezpośredniego.

Obecnie ochroną wyrażoną w treści przywołanego przepisu objęte są wszystkie podmioty, a nie, jak dotych-
czas, tylko osoby fizyczne. Jak się wydaje, intencją ustawodawcy było bowiem wprowadzenie takich zmian 
w prawie, które swym zakresem ochrony przed uciążliwymi działaniami marketingowymi obejmą jak najszerszy 
krąg podmiotów, w tym również osoby prawne. Wspomniany zakaz nie jest jednak zakazem bezwzględnym, 
wyłącza go bowiem uprzednia zgoda abonenta lub użytkownika końcowego.

Mając to wszystko na uwadze, proszę o wskazanie, jak należy rozumieć na gruncie wymienionej ustawy 
pojęcia „automatyczne systemy wywołujące” oraz „marketing bezpośredni”. 

W szczególności proszę jednak o wskazanie, czy w świetle wymienionej regulacji przedsiębiorcy pozyskujący 
adresy mailowe firm ze stron internetowych firm, z katalogów stron i książek telefonicznych, jak na przykład 
PKT.pl, albo z CEIDG – innymi słowy: z ogólnie dostępnych źródeł – mają możliwość prowadzenia tak zwa-
nego mailingu do firm (nie do osób prywatnych) w celu przedstawienia oferty handlowej lub oferty nawiązania 
współpracy, nie posiadając w chwili wysyłania pierwszego maila zgody przedsiębiorcy? 

Czy dopuszczalny jest w takim przypadku mailing z ofertą handlową, prowadzony na przykład przez pro-
ducenta saun do punktów SPA, hoteli, basenów i z ofertą współpracy do architektów albo przez dystrybutora 
napojów z ofertą handlową w celu znalezienia nowych punktów sprzedaży; przez dystrybutora akcesoriów 
telefonicznych – z ofertą do firm w celu znalezienia chętnych do udziału w systemie franczyzowym; przez 
producenta oprogramowania – z informacją na temat oprogramowania wysyłaną do firm; czy też na przykład 
przez firmę handlową sprzedającą materiały biurowe – z zapytaniem o możliwość przesłania oferty handlowej 
wraz z zachętą do odwiedzenia strony internetowej itd., przy założeniu, że wszystkie grupy docelowe adresatów 
są najpierw zawężone do grup, które faktycznie mogą być zainteresowane danymi działaniami mailingowymi 
oraz że w każdym mailu dawana jest możliwość rezygnacji z mailingu i możliwość zablokowania ponownego 
otrzymywania maili z danej listy mailingowej?

Ponadto proszę o wskazanie, jak powinna wyglądać ewentualna wysyłka maili do osób prywatnych w celu 
uzyskania zgody na kampanię marketingową i w jakiej formie ta zgoda powinna zostać udzielona.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Z uwagi na długotrwały i eskalowany konflikt zbrojny trwający za naszą wschodnią granicą w charakterze 
priorytetowym powraca do debaty publicznej temat bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jak powszechnie 
wiadomo, jednym z podstawowych zadań wspomnianej części polityki państwa pozostaje świnoujski gazoport. 
Niestety, realizacja wspomnianego celu przebiega opornie, czego potwierdzeniem okazał się najnowszy raport 
Najwyższej Izby Kontroli, w którym szczegółowo opisuje się wszystkie powody, przez które po raz kolejny 
odsunięto planowaną datę oddania terminalu do użytku.

Szacuje się, że wspomniana kilkumiliardowa inwestycja zaspokoi aż 1/3 (docelowo – ponad połowę) gazowego 
zapotrzebowania. Dlatego dziwi liczba oraz charakter uchybień i niedopatrzeń, jakich dopuszczono się w pro-
cesie przygotowywania i realizowania całego przedsięwzięcia. Początkowo termin całościowego zakończenia 
datowano na połowę ubiegłego roku. Następnie prolongowano wykonawstwo do końca 2014 r. Tego terminu 
również nie udało się dotrzymać.

Jako głównych winowajców NIK przedstawia zarówno odpowiedzialne spółki Skarbu Państwa, tj. Polskie 
LNG oraz Gaz-System, jak i stronę rządową, której zarzucić można nieodpowiedni nadzór nad podległymi 
podmiotami i wiążącymi obie strony umowami. Dziwić może również szereg błędów w samej strukturze organi-
zacyjnej i zakresie obowiązków oraz związane z tym niejasności w zakresie podziału zadań i ich egzekwowania 
pomiędzy Państwowym Dozorem Technicznym a głównym wykonawcą. Nie bez znaczenia pozostaje również 
fakt częściowego finansowego uzależnienia PDT od głównego realizatora robót.

Sprawa jest bardzo poważna, a niedopatrzenia, których się dopuszczono, przynoszą ogromne straty finan-
sowe. W trosce o spokojny dalszy przebieg inwestycji chciałbym zadać następujące pytania.

1. Jakie wnioski wyciągnął rząd z opublikowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli raportu?
2. Czy poszczególne etapy prac – jak podaje NIK – w dalszym ciągu podlegają oddzielnym ministerstwom?
3. Jakich konsekwencji wyciągniętych wobec odpowiedzialnych za inwestycję spółek możemy się spodziewać?
4. Czy najnowsze doniesienia o pęknięciu jednego z dwóch zbiorników mogą sygnalizować dalsze opóźnie-

nia w rozpoczęciu odbioru gazu?
5. Czy kolejne upadki firm podwykonawczych i wykonawczych – także te z ostatnich dni, vide: Hydrobudowa 

Gdańsk (odpowiedzialna m.in. za przebudowę i remont dwóch wielkich zapór wodnych oraz bulwar warszawski) 
– mogą stanowić bodziec do rozpoczęcia oczekiwanych przez dużą część przedsiębiorców i obywateli zmian 
w ustawie – Prawo zamówień publicznych?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

W ostatnim tygodniu opinii publicznej przedstawione zostały kierunkowe założenia nowej ordynacji po-
datkowej, będące efektem kilkumiesięcznej pracy Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, 
obradującej pod przewodnictwem profesora Leonarda Etela. 

Obowiązująca ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. weszła w życie 1 stycznia 1998 r. W ciągu tych kilkunastu lat 
obowiązywania była wielokrotnie nowelizowana. Stan niektórych rozwiązań, w wyniku licznych nowelizacji, 
istotnie od tamtej pory się zmienił. Sama ordynacja, w wyniku nagromadzenia nowelizacji, również stawała się 
niefunkcjonalna. Dwudziestokrotnie w sprawie owych nowelizacji wypowiadał się też Trybunał Konstytucyjny.

Podstawowe cele nowej ordynacji – która ma powstać na podstawie przedstawionych założeń – a więc 
podejmowanie działań mających w większym stopniu chronić prawa podatnika w jego relacjach z organami 
podatkowymi oraz podniesienie efektywności poboru podatków, wydają się trafne i zgodne z postulatami sy-
gnalizowanymi przez wiele ekonomicznych i naukowych środowisk eksperckich (mam tu na myśli chociażby 
rozwiązania przedstawione przed kilkoma dniami przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, które sygnalizuje 
konieczność usunięcia niespójnych przepisów, utrudniających funkcjonowanie zarówno podatników, jak i urzę-
dów, oraz umożliwiających oszustwa podatkowe, a także sensowność zmian zmierzających do efektywniejszego 
i bardziej pragmatycznego postępowania urzędników).

Właśnie rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zaprezentowanych założeń, które mają być podstawą 
nowej ustawy. W związku z tym chciałbym spytać o dwie sprawy:

1. Czy istnieje, a jeśli tak, to jaki jest, dokładny harmonogram prac nad projektem nowej ustawy uwzględ-
niającej przyjęte w ostatnim tygodniu założenia?

2. Ile potrwają konsultacje społeczne dotyczące przedstawionych założeń i jakie są zasady partycypacji 
w nich?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Przed kilkoma tygodniami zakończyły się publiczne konsultacje dotyczące „Programu budowy dróg krajo-
wych na lata 2014–2023”. Przebywający w ostatnim tygodniu we Wrocławiu sekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz poinformował, że droga krajowa nr 8 z Wrocławia do Kłodzka 
zostanie w najbliższych latach jedynie zmodernizowana, gdyż nie ma uzasadnienia co do poprowadzenia tam 
drogi klasy S.

W ostatnich kilku miesiącach mieszkańcy Dolnego Śląska podjęli szeroko zakrojone starania zmierzające do 
tego, aby obecny stan zmienić i aby na trasie Wrocław – Kłodzko – Boboszów powstała właśnie ekspresówka. 
Droga, o której mowa, jest jedną z najbardziej niebezpiecznych w kraju – w ciągu ostatniej dekady zginęło na 
niej ponad trzysta osób. W czasie trwania konsultacji do ministerstwa wpłynęło pięć tysięcy siedemset dzie-
więćdziesiąt jeden wniosków postulujących budowę w jej miejscu drogi klasy S. Ich autorami byli mieszkańcy, 
firmy, organizacje, stowarzyszenia, parlamentarzyści i jednostki samorządu terytorialnego. Niedawno stanowisko 
to jednogłośnie poparli również radni Rady Miejskiej Wrocławia oraz Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, 
a sami mieszkańcy Dolnego Śląska już kilkukrotnie zorganizowali blokadę tej drogi. Planują oni kolejne tego 
typu przedsięwzięcia.

W związku z decyzją ministerstwa chciałbym zapytać o następujące kwestie.
1. Jakie są dokładne przyczyny rezygnacji z budowy drogi klasy S?
2. Jakie warianty przebudowy obecnej drogi krajowej wchodzą w grę?
3. Czy istnieje szacunkowa kwota, jaką ministerstwo planuje przeznaczyć na przebudowę drogi krajowej nr 8?
4. Jakie dokładnie usprawnienia tej drogi są planowane w ramach jej przebudowy?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
W ciągu ostatnich siedmiu lat, dzięki reformom strukturalnym, Polska odnotowała nie tylko duży wzrost 

gospodarczy, ale i stworzyła dogodne warunki dla biznesu i inwestycji, zwiększając tym samym naszą konkuren-
cyjność. Jedną z najważniejszych reform była reforma transportowa. Budując nowoczesną sieć autostrad i dróg 
ekspresowych, stworzyliśmy dostęp do europejskich i światowych rynków zbytu, co bezpośrednio przekłada 
się na tworzenie nowych miejsc pracy, lepszy dostęp do rynku pracy oraz usług publicznych.

Według statystyk GUS w 2015 r. stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła 16%, 
w powiecie włocławskim – 26,5%, a we Włocławku – 19,3%, podczas gdy średnia krajowa wynosi 12%. Jednym 
z istotnych elementów, które mogą wpłynąć na poprawę wyżej wymienionej sytuacji, jest dokończenie inwe-
stycji transportowych, w tym rozbudowa drogi krajowej nr 62 i obwodnicy Brześcia Kujawskiego. W związku 
z tym proszę o udzielenie informacji o planach dotyczących rozbudowy drogi nr 62 oraz obwodnicy Brześcia 
Kujawskiego.

Z poważaniem 
Andrzej Person 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Województwo kujawsko-pomorskie znajduje się w czołówce regionów o najwyższym wskaźniku zachorowań 

i zgonów na nowotwory złośliwe. Realizowany program rozbudowy Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we 
Włocławku pozwoli rozszerzyć działalność medyczną w zakresie leczenia chorych na nowotwory mieszkańców 
Włocławka oraz okolicznych powiatów i gmin. Rozbudowa centrum wyeliminuje także problem uciążliwych 
dojazdów chorych do większych miast.

W związku z tym w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym we Włocławku planowana jest instalacja dwóch 
nowoczesnych linii do radioterapii, które będą kompatybilne z urządzeniami zainstalowanymi w Centrum 
Onkologii w Bydgoszczy. Centrum Onkologii w Bydgoszczy ubiega się o środki na zakup aparatów do napromie-
niowania z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Uzyskanie tych środków pozwoliłoby 
na rozpoczęcie działalności Centrum Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku w roku 2015.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o analizę przedstawionego problemu oraz podjęcie działań umożli-
wiających leczenie chorych na nowotwory nowoczesnym sprzętem we Włocławku.

Z poważaniem 
Andrzej Person 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji w związku z odpowiedzią Ministra Zdrowia 

z dnia 24 września 2013 r. na moje oświadczenie złożone na 38. posiedzeniu Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r.
W wyżej wspomnianej odpowiedzi na oświadczenie ministerstwo informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny 

prowadził prace nad projektem ustawy o produktach kosmetycznych. Prace te miały na celu dostosowanie 
polskiego prawa do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 
2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, na jakim etapie znajdują się prace nad projektem 
ustawy o produktach kosmetycznych.

Z poważaniem 
Andrzej Person
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego  

i Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka, do rzecznik praw obywatel-
skich Ireny Lipowicz oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie Prezesie!
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na problem prawnej formy funkcjonowania lombardów. Z informacji, 

jakie posiadamy, wynika, iż istnieją przypadki, w których niczego nieświadomy konsument zakupuje w nich 
zajętą przez komornika rzecz/ruchomość, przy czym do owego zajęcia dochodzi często w chwili, kiedy owa 
rzecz jest już przedmiotem zastawu w lombardzie.

W takich przypadkach zazwyczaj umarza się postępowanie karne, gdyż w chwili oddania rzeczy pod zastaw 
jest ona wolna od obciążeń, a przedsiębiorca prowadzący lombard również nie popełnia czynu zabronionego, 
ponieważ w dokumentach, jakie posiada, nie ma żadnej wzmianki dotyczącej zajęcia. Kwestią problematyczną 
jest także ustalenie strony pozwanej w ewentualnym postępowaniu cywilnym, bowiem standardem jest to, iż 
konsument nabywający daną rzecz w lombardzie otrzymuje umowę kupna-sprzedaży, w której stroną jest osoba 
oddająca rzecz pod zastaw, zaś na rachunku potwierdzającym zakup widnieją dane przedsiębiorstwa.

Prosimy uprzejmie o wskazanie prawnych form, które pozwolą w przyszłości chronić konsumentów, oraz 
ewentualnych działań, jakie należy podjąć w tego rodzaju przypadkach. Prosimy również o rozważenie, czy 
nie należałoby zastanowić się nad wprowadzeniem w ustawodawstwie pewnych zmian, które miałyby na celu 
szczegółowe określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności przedsiębiorców prowadzących swą dzia-
łalność w formie lombardów.

Z poważaniem 
Bogdan Pęk 
Marek Martynowski 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Leszka Piechotę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W obecnym stanie prawnym parlamentarzysta, na którym ciąży obowiązek dbania o interesy swoich wy-

borców, nie posiada wystarczających narzędzi, które umożliwiałyby mu realizowanie tych obowiązków. 
Przykładem może być sprawa, kiedy to urzędującemu prezydentowi miasta zarzuca się niegospodarność, 

która doprowadziła do dużych strat w budżecie miasta. Mieszkańcy miasta dostarczyli parlamentarzyście licz-
nych dowodów, które uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa w stopniu wystarczającym do tego, 
aby złożyć zawiadomienie w prokuraturze.

W odpowiedzi na swoje zawiadomienie parlamentarzysta otrzymał postanowienie o odmowie wszczęcia 
postępowania, na które złożył zażalenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami proceduralnymi. Zażalenie 
to nie zostało jednak przyjęte, a w uzasadnieniu odmowy jego przyjęcia prokurator wskazał, że zostało ono 
złożone przez osobę nieuprawnioną. W efekcie prokuratura nie przeanalizowała przedstawionego materiału 
dowodowego, pomimo wysokości strat, jakie mogła ponieść gmina, o ile zarzuty zawarte w zawiadomieniu 
o popełnieniu przestępstwa są prawdziwe.

W sprawie tej parlamentarzysta złożył do właściwego sądu okręgowego zażalenie na zarządzenie o odmowie 
przyjęcia zażalenia, uzasadniając je tym, że będąc przedstawicielem mieszkańców swojego okręgu wyborczego, 
ma obowiązek dbać o interesy swoich wyborców. W ramach realizowania tego obowiązku poczuwa się między 
innymi do podejmowania wszelkich niezbędnych działań w sprawach zgłaszanych podczas dyżurów pełnionych 
w biurze senatorskim. Zażalenie to nie zostało jednak przyjęte, utrzymana w mocy została decyzja prokuratora. 
W uzasadnieniu sąd stwierdził, że w tej sprawie jedynym podmiotem, który jest uprawniony do występowania 
w charakterze pokrzywdzonego, jest prezydent miasta. Prowadzi to jednak do irracjonalnej sytuacji, w której 
jedyną osobą mającą możliwość żądania ścigania przestępstwa jest prezydent miasta, który tego przestępstwa 
być może się dopuścił.

Jedynym powodem, dla którego w tej sprawie prokuratura nie podjęła żadnych działań, jest to, że parlamen-
tarzysta nie jest osobą bezpośrednio poszkodowaną, a co za tym idzie, zdaniem prokuratury nie ma legitymacji 
procesowej. Bez znaczenia w tym przypadku jest to, że parlamentarzysta działa w interesie publicznym, reali-
zując swoje obowiązki, tj. dbając o interesy mieszkańców swojego okręgu wyborczego.

Dlatego też należy podjąć pracę nad zmianami w obowiązującym obecnie statusie parlamentarzysty, dzięki 
którym wyraźnie zostanie wskazane, jakie działania w sprawach zgłoszonych przez mieszkańców swojego 
okręgu wyborczego może on podejmować. Zmiany te powinny także zagwarantować parlamentarzystom prawo 
do występowania na prawach pokrzywdzonego w sprawach, które dotyczą wykorzystania środków publicznych 
na terenie gmin składających się na okręg wyborczy parlamentarzysty. Zapewni to mieszkańcom możliwość 
uzyskania pomocy w sytuacji, gdy są świadkami nieprawidłowości w funkcjonowaniu administracji. Należy 
bowiem pamiętać, że niejednokrotnie nasi wyborcy obawiają się samodzielnie składać zawiadomienia o moż-
liwości popełnienia przestępstwa (często jest to spowodowane obawą przed ewentualnymi konsekwencjami 
w życiu zawodowym lub towarzyskim). Duża część mieszkańców nie może sobie w takiej sytuacji pozwolić 
na pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który nie tylko zagwarantuje ochronę prywatności osoby składającej 
zawiadomienie, ale też zweryfikuje jego podstawy i zasadność oraz zagwarantuje, że postępowanie nie zostanie 
umorzone z przyczyn proceduralnych.

Nie można wykluczyć przypadków, w których organy uprawnione do występowania w charakterze bez-
pośrednio pokrzywdzonego nie mają w tym interesu, ponieważ naraża to na odpowiedzialność karną osoby 
sprawujące funkcje kierownicze w tych organach. O takim przypadku można mówić w sytuacji, gdy uzasad-
nione jest podejrzenie, że wójt gminy doprowadził do poważnych szkód w budżecie gminy z uwagi na swoją 
niegospodarność. Osobą, która mogłaby domagać się wyjaśnienia sprawy, w obecnym stanie prawnym jest 
wójt gminy, w którego interesie leży, aby sprawa ta nie była wyjaśniana, a osoby faktycznie pokrzywdzone 
(tj. mieszkańcy gminy), ale już pośrednio, de facto nie mają żadnej możliwości podjęcia efektywnych działań.

Zmiany legislacyjne powinny zmierzać w takim kierunku, aby parlamentarzyści, którzy w ramach pełnio-
nego mandatu posiądą informację o możliwości popełnienia przestępstwa ze szkodą dla dobra publicznego, 
mogli podejmować wszelką aktywność procesową na prawach poszkodowanego.
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Wskazane byłoby, żeby parlamentarzystom – oprócz zagwarantowania możliwości zaskarżania decyzji 
prokuratury – przyznać prawo do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia o odmowie 
wszczęcia dochodzenia oraz o umorzeniu dochodzenia, jak to ma miejsce w przypadku Najwyższej Izby 
Kontroli oraz inspektora pracy. Umożliwi to senatorom zapoznanie się z przesłankami, którymi kierował się 
prokurator podejmujący decyzję.

W związku z tym, że w obecnym stanie prawnym brak możliwości podjęcia skutecznych działań w sprawach 
zgłaszanych przez naszych wyborców, postuluję rozpoczęcie prac nad zmianami, które umożliwią parlamenta-
rzystom skuteczne zadbanie o interesy mieszkańców swoich okręgów wyborczych. Przyczyni się to do zwięk-
szenia zaufania obywateli do państwa oraz do zwalczania patologii przy wydatkowaniu środków publicznych.

Leszek Piechota
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Piniora

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka

W związku z wykonywaniem mandatu senatorskiego otrzymałem od grupy obywateli skargę na postę-
powanie banków względem klientów, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich. Przedstawiając 
liczne problemy ze skutecznym dochodzeniem swoich praw w konfrontacji z bankami, zainteresowani oby-
watele sygnalizowali poczucie niewystarczającego wsparcia ze strony władz i organów nadzorujących sektor 
finansowy w Polsce. 

Rosnąca świadomość konsumencka osób, które są posiadaczami kredytów hipotetycznych we frankach 
szwajcarskich, sprawia, że obywatele domagają się obecnie między innymi wykreślenia z ich umów z bankami 
klauzul uznanych za abuzywne na mocy wyroków sądowych wydanych w sprawach związanych zarówno z po-
zwami indywidualnymi, jak i zbiorowymi, szczególnie na mocy wyroku z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie 
z powództwa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko bankowi Millenium.   UOKiK już w maju 
2008 r. opublikował „Raport z kontroli wzorców hipotecznych”, w którym wskazano, że stosowane przez banki 
wzorce umów kredytu indeksowanego/denominowanego w stosunku do kursu waluty obcej zawierają klauzule 
abuzywne. Działo się to jeszcze przed gwałtownym wzrostem kursu CHF, którego bolesne skutki unaoczniły 
dopiero skalę problemu i konsekwencje stosowania przez banki wspomnianych praktyk. Różne działania podej-
mowane przez organy państwowe w sprawie osób powszechnie zwanych „frankowiczami” według posiadanych 
przeze mnie informacji nie doprowadziły jak dotąd do poprawy sytuacji prawnej klientów banków.

Niniejszym zwracam się do Ministra Sprawiedliwości z następującymi pytaniami.
1. Dlaczego banki w Polsce nie stosują się do prawomocnych wyroków polskich sądów w kwestii wykre-

ślenia ze wszystkich stosownych umów klauzul sądownie bankom zakazanych (w tym klauzuli indeksacyjnej 
niespełniającej swojej roli) – nie tylko co do literalnej treści wspomnianych zapisów, lecz także idei, zgodnej 
z treścią wyroków?

2. Na jakim etapie są prace nad projektem ustawy o zniesieniu, względnie wykreśleniu z polskiego prawa 
archaicznej formy prawnej wprowadzającej rażącą nierównowagę stron umów między bankami a ich klientami, 
czyli zapisu o „bankowym tytule egzekucyjnym”, który niejednokrotnie bywa źródłem nadużyć?

Z poważaniem 
Józef Pinior 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z niepokojącymi sygnałami i protestami mieszkańców mojego regionu odnośnie do planowanej 

budowy kopalni węgla brunatnego na złożu „Oczkowice” na terenie gmin Miejska Górka i Krobia chciałbym 
w niniejszym piśmie zwrócić Pana uwagę na ten problem. 

Mieszkańcy, którzy obawiają się powstania kopalni węgla brunatnego, wskazują na szczególne znaczenie 
regionu dla bezpieczeństwa żywnościowego państwa. Region ten jest liderem w skali kraju w zakresie produkcji 
żywności wysokiej jakości. Są tutaj wysokie plony roślin uprawnych oraz bardzo duża obsada zwierząt hodow-
lanych, obszar ten jest też zapleczem surowcowym dla przetwórstwa spożywczego. Największym bogactwem 
tego terenu są zwarte obszary gruntów rolnych, o których wartości świadczą klasy bonitacyjne i kompleksy 
ich przydatności rolniczej. Dla wielu ludzi z tego regionu rolnictwo i przetwórstwo spożywcze to jedyne źródło 
dochodu i utrzymania rodzin. 

Poszanowanie zasad ochrony środowiska jest niezbędnym elementem zrównoważonego rozwoju rolnictwa, 
który wpływa na jakość i bezpieczeństwo żywnościowe. Budowa przedmiotowej kopalni będzie negatywnie 
oddziaływać na sąsiednie gminy, powodując zachwianie równowagi środowiska naturalnego, zwłaszcza w ob-
szarze stosunków wodnych i zanieczyszczeń. 

Czy Pan Minister również dostrzega opisany problem? Jeśli tak, to w jaki sposób zamierza go Pan rozwiązać?

Marian Poślednik 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Preissa

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

W marcu br. burmistrz Recza zwrócił się do mnie osobiście i pisemnie z prośbą o interwencję w sprawie 
wyszczególnionej w piśmie z dnia 10 marca 2015 r. skierowanym do Pani Minister.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 
proszę o ustosunkowanie się do treści listu skierowanego przez burmistrza i przekazanie odpowiedzi do mojej 
wiadomości.

Jednocześnie proszę, aby Pani Minister wzięła pod uwagę wszelkie dostępne środki prawne i finansowe 
dotyczące możliwości pozytywnego rozwiązania trudnej sytuacji, a tym samym wyznaczyła priorytet działań 
dla dobra uczniów i polskiej edukacji.

Z poważaniem 
Sławomir Preiss 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Preissa

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W marcu 2015 r. do mojego biura senatorskiego zgłosił się mąż pani Joanny W. z następującymi dokumenta-

mi (kopie dokumentów w załączeniu) dotyczącymi wniosku skierowanego do prezesa NFZ o przeprowadzenie 
badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycia kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń: 
kartą informacyjną oraz onkologiczną konsultacją genetyczną prof. dra hab. n. med. Jana Lubińskiego – lekarza 
specjalisty w dziedzinie patomorfologii oraz genetyki klinicznej, konsultanta krajowego w dziedzinie genetyki 
klinicznej, członka Prezydium Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, kierownika Zakładu 
Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz działającego przy tej 
uczelni Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych, przewodniczącego Komisji Odwoławczej 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pan Marek W. złożył te dokumenty wraz z pismem z prośbą o inter-
wencję, w którym mąż pani Joanny opisuje sytuację zdrowotną i przebieg leczenia żony, u której rozpoznano 
raka piersi, czego skutkiem była mastektomia piersi. Kolejna operacja wyznaczona jest na dzień 25 marca 
2015 r. – chodzi o usunięcie węzłów chłonnych pachwinowych.

W 2015 r. pani Joanna złożyła wniosek do prezesa NFZ o pokrycie kosztów badań DNA – testu OncoDeep. 
Test ten jest wykonywany w Belgii. Wniosek został wypełniony i zaopiniowany przez profesora Lubińskiego 
ze Szczecina. Wniosek ten pozytywnie zaopiniował również pan prof. S. Zajączek, konsultant wojewódzki 
do spraw genetyki. Z załączonej dokumentacji wynika, że prezes NFZ zwrócił się z prośbą o wydanie opinii 
do pani prof. Marii Małgorzaty Sąsiadek, konsultanta krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej z UM we 
Wrocławiu. Podważyła ona opinie wspomnianych wcześniej lekarzy i wydała opinie negatywną co do zasto-
sowania tego leczenia.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o interwencję i wyjaśnienie takiego postępowania 
NFZ, który zwrócił się o kolejną konsultację do innego lekarza, podważając autorytet szczecińskich lekarzy 
i nie dając przy tym wiary ich wiedzy, badaniom i dotychczasowym osiągnięciom naukowym. W następstwie 
tego odrzucił wniosek i proponowane przez szczecińskich lekarzy leczenie. W jaki sposób NFZ argumentuje 
swoją decyzję i fakt posłużenia się jedynie opinią pani profesor M. Sąsiadek?

W czasie podejmowania stosownych działań w tej sprawie będących w zakresie Pana kompetencji proszę 
mieć na uwadze zdrowie pacjentki i fakt, że sprawa ta jest sprawą niecierpiącą zwłoki. Proszę o odniesienie się 
do powyższego i informację o przebiegu interwencji.

Z poważaniem 
Sławomir Preiss 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz do 
ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Panowie Ministrowie!
Napływają do mnie informacje, że z powodu zmiany w TK ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach gminy i miasta zmuszone są podejmować uchwały o uchyleniu ulg w opłatach za odpady zebrane 
i odebrane w sposób selektywny na każde dziecko, wprowadzonych w ramach tzw. lokalnych Kart Dużych 
Rodzin. Zmiana wskazanej ustawy obowiązuje od dnia 1 lutego 2015 r. (zmienił się m.in. art. 6k ust. 4, który 
stanowił podstawę prawną wprowadzenia tych ulg).

Przypomnę, że rząd wprowadził przepisy, które warunkują możliwość zastosowania ulg w opłatach dla 
rodzin spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. W związku z tym te gminy, które 
wprowadziły ulgi dla wszystkich rodzin wielodzietnych, bez względu na ich sytuację materialną, zostały po-
zbawione możliwości ich udzielania.

Zmiana, która uderzyła nie tylko w rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze, jest dla samorządowców nie-
zrozumiała, szczególnie w kontekście przyjęcia przez parlament ustawy o Karcie Dużych Rodzin. Równocześnie 
dowodzi to faktu, że tak zwana rewolucja śmieciowa była źle przygotowana, a działania zmierzające do poprawy 
sytuacji często również są nieprzemyślane.

Prosiłbym o precyzyjną wykładnię ustawy, ponieważ niektórzy prawnicy twierdzą – wbrew Ministerstwu 
Środowiska – że nie ma potrzeby podejmowania nowych uchwał w sprawie stawek za śmieci, jeśli obecne akty 
spełniają kryteria wskazane w noweli (nowelizacja nie dokonała bezpośredniej zmiany przepisów stanowiących 
podstawę podjęcia tych aktów, art. 6k ust. 1 nie został bowiem uchylony ani zmieniony). Jednym słowem, gminy 
nie wiedzą, jak postąpić, a samorządowcy krytykują zamieszanie spowodowane przez resort.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny

Panie Ministrze!
Otrzymałem od Polonii monachijskiej list w sprawie działalności Konsulatu Generalnego RP w Monachium. 

Mianowicie od czasu objęcia urzędu przez konsul generalną Justynę Lewańską kontakty Polonii z konsulatem 
się pogorszyły, co zdaje się działać na rzecz dezintegracji jej członków. Głównie chodzi o utrudnianie spotkań, 
a także ograniczenie promocji polskiej kultury.

Konsulat otrzymał od władz bawarskich, jeszcze za czasów drugiej konsul Jolanty Kozłowskiej, pomiesz-
czenia przy reprezentacyjnej ulicy Prinzregentenstrasse. Miejsce nazwano Centrum Kultury Polskiej i służyło 
ono, lepiej lub gorzej, promocji polskiej kultury (spotkania literackie, wernisaże, wystawy fotografii, koncerty 
kameralnych zespołów, spotkania opłatkowe, promocyjne spotkania z przedstawicielami poszczególnych re-
gionów z Polski, prezentującymi ich wyroby kulinarne, kulturę ludową artystów wyższej rangi) oraz integracji 
środowisk polonijnych i Polonii z Niemcami. Dodam, że w drugiej części budynku podobne pomieszczenie 
otrzymali Czesi, którzy wykorzystują je zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, organizując spotkania, odczyty 
itp. W każdym razie Czesi nie są tam persona non grata.

Od czasu pojawienia się nowych władz konsularnych w Monachium życie w Centrum Kultury Polskiej zaczęło 
coraz bardziej zamierać. Jeszcze niejako z rozpędu po czasach działalności poprzedniej konsul odbyło się spotka-
nie z przedstawicielami województwa tarnowskiego, odbył się recital polonijnej piosenkarki z Niemiec, a także 
odbył się pokaz filmu w reżyserii Marii Dłużewskiej pt. „Polacy”. Organizator tego pokazu (spoza konsulatu) 
został skarcony przez któregoś z konsuli, jego prośbę zaś o możliwość skorzystania z pomieszczeń centrum do 
zorganizowania kolejnego pokazu filmu zbyto argumentem, że jest to niemożliwe, gdyż pomieszczenia będą 
remontowane, co nie miało miejsca. Wszystkie późniejsze próby zorganizowania spotkań w centrum zbywano 
różnymi wymówkami podobnymi do tych, które wymieniłem wyżej. Ostatnio to miejsce nazwano Centrum 
Konferencyjnym (Konferenzräume des Polnischen Konsulats in München) i zamknięto go na cztery spusty.

Prawdopodobnie owe działania antyintegracyjne (wobec Polonii) i antypromocyjne (dla polskiej kultury) 
przeszłyby bez echa, gdyby nie to, że w ubiegłym roku w Monachium powstała Grupa Inicjatywna Polskich 
Organizacji w Monachium, która stara się połączyć rozproszone stowarzyszenia polonijne w celu:

– zintegrowania członków starszej Polonii z nowymi przyjezdnymi z Polski, których jest coraz więcej,
– niesienia im pomocy w razie potrzeby,
– zintegrowania się ich w niemieckim środowisku,
– pomocy i wspierania w organizacji w miarę normalnego życia na obczyźnie,
– zaznaczenia swej obecności poprzez udział w niemieckich władzach i prezentację polskiej kultury i oby-

czajów w mieście.
Grupa skupia kilkanaście stowarzyszeń i organizacji polonijnych oraz polskich z Monachium i okolicy, nie-

stety, jej potrzeby bywają lekceważone, zaś inicjatywy wykorzystania centrum do wspólnych spotkań zbywane 
są „biurokratycznie” sformułowanymi wymówkami.

Panie Ministrze, proszę o zapoznanie się z sytuacją i odpowiedź w tej sprawie.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wojciecha Skurkiewicza i Grzegorza Wojciechowskiego

Oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka, do prokuratora generalnego Andrzeja 
Seremeta, do ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka oraz do pełnomocnik rządu do spraw równego 
traktowania Małgorzaty Fuszary

Szanowni Państwo Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Rzeczniku!
Zwracamy się do adresatów niniejszego oświadczenia o zbadanie sprawy rozwodowej połączonej z ustale-

niem opieki nad dzieckiem, toczącej się przed Sądem Okręgowym w Łodzi. 
Wyrokiem z dnia 28 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Łodzi rozwiązał przez rozwód z winy obu stron związek 

małżeński państwa Andrzeja i Małgorzaty B., a władzę rodzicielską nad synem rozwiedzionych małżonków 
powierzył ojcu, mimo że dziecko dotychczas wychowywane było przez matkę. Kiedy analizuje się uzasadnienie 
wyroku, zdumiewa w jego treści lekceważący stosunek sądu do faktów przemocy, której doświadczyła pani 
Małgorzata B. ze strony swojego byłego męża.

Zwracamy uwagę na fragment uzasadnienia ze strony 7, gdzie sąd stwierdził: „(…) obie strony są winne 
tego, że nastąpił rozkład ich pożycia małżeńskiego. (…) dochodziło pomiędzy nimi do awantur i przepychanek, 
pozwanemu zdarzyło się używać wobec żony siły fizycznej. Powódka z kolei nie chciała się wyprowadzić od 
swoich rodziców i zamieszkać z pozwanym i dzieckiem (…)”. Zdumiewające jest zestawienie i zrównoważenie 
win – wina pozwanego polegała na tym, że bił żonę, a równoważna wina żony polegała na tym, że nie chciała 
zamieszkać z mężem, który używał wobec niej przemocy. Przerażające, że taki pogląd mógł być wyrażony przez 
sędziego sprawującego wymiar sprawiedliwości w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to pogląd sprzecz-
ny z wszelkimi standardami przeciwdziałania przemocy domowej, a oczekiwanie, żeby kobieta z dzieckiem 
przeprowadziła się do używającego wobec niej przemocy partnera, czy wręcz zmuszanie jej do tego, jest po 
prostu niehumanitarne i nieludzkie.

Przedmiotowy wyrok zdumiewa też sformułowaniami odnoszącymi się do dziecka, o którego losach sąd 
zdecydował. Na stronie 5 uzasadnienia wyroku kwestia odebrania dziecka matce, z którą jest ono związane, 
i przekazanie pod władzę ojca (używającego przemocy) została przez sąd skwitowana stwierdzeniem, że sy-
tuacja ta „(…) stanowiłaby chwilową destabilizację w przeżyciach dziecka, ale w kontekście długofalowym 
byłaby to strata nieduża, możliwa do poniesienia”. Bardzo lekko sąd godzi się na poniesienie przez dziecko 
straty i w zdumiewający sposób bagatelizuje jego cierpienia psychiczne, związane z oderwaniem go od matki 
i przekazaniem pod władzę używającego przemocy ojca.

Uważamy, że w tej sprawie niezbędne są interwencje Państwa: rzecznika praw dziecka, prokuratora general-
nego, ministra sprawiedliwości, a także pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, mamy bowiem do 
czynienia z wyjątkowym aktem akceptacji przemocy przez sąd i krzywdzącym rozstrzygnięciem w stosunku 
do kobiety będącej jej ofiarą.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wojciecha Skurkiewicza, Marka Martynowskiego,  
Bohdana Paszkowskiego i Jarosława Rusieckiego 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
W ostatnich tygodniach w polskich mediach pojawiają się coraz to nowe informacje dotyczące popełnianych 

przez komorników rażących błędów, polegających na bezprawnym zajmowaniu składników majątku osób, które 
de facto nie są dłużnikami.

Korzystając z ustawowych uprawnień przysługujących senatorowi, wielokrotnie występowałem w imieniu 
poszkodowanych do właściwych prokuratur (w tym także do Prokuratury Generalnej) z zawiadomieniami 
o przekroczeniu uprawnień przez tychże komorników. Niemalże w każdym z takich przypadków odmawiano 
wszczęcia postępowania, skutkiem czego krzywda wyrządzona poszkodowanym nie zostanie nigdy naprawio-
na, a przecież wielu z nich na skutek zajęcia na przykład świadczeń emerytalnych czy narzędzi pracy (słynna 
sprawa zajęcia traktora) pozostaje wręcz bez środków do życia.

Uprzejmie zatem prosimy o wskazanie, czy posiada Pan jakiekolwiek statystyki dotyczące tych spraw. 
Mianowicie, jaki jest odsetek postanowień o odmowie wszczęcia dochodzenia lub umorzeniu w stosunku do 
zawiadomień o popełnieniu czynu zabronionego oraz czy w przypadkach stwierdzenia winy konkretnego 
komornika szkoda przezeń wyrządzona zostaje naprawiona w pełnym zakresie?

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Marek Martynowski 
Bohdan Paszkowski 
Jarosław Rusiecki 
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Krzysztofa Słonia, Marię Koc, Mieczysława Gila,  

Wiesława Dobkowskiego i Janinę Sagatowską

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Zwracamy się z wnioskiem o pilną zmianę rozporządzenia MPiPS z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Zmiana ma umożliwić powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności przyjmowanie 
wniosków i wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przebywającym na przykład czasowo 
na terenie powiatu, a nieposiadającym na terenie tego powiatu miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów 
o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Aktualnie przepisy pozwalają wydać takiej osobie orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności, lecz nie przewidują wydania w uzasadnionych przypadkach kart parkingowych.

Krzysztof Słoń 
Maria Koc 
Mieczysław Gil 
Wiesław Dobkowski 
Janina Sagatowska
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Krzysztofa Słonia, Mieczysława Gila  

i Wiesława Dobkowskiego

Oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy

Prosimy Pana Ministra o wsparcie inicjatywy „Wykonanie projektu i budowy budynku na potrzeby siedziby 
Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach wraz z pierwszym wyposażeniem”. 

Dzięki wspólnemu działaniu i aktywnemu zaangażowaniu się samorządu Kielc oraz województwa święto-
krzyskiego budowa tego niezwykle potrzebnego obiektu stała się realna. Aktualnie zespół funkcjonuje w starym 
niefunkcjonalnym budynku, a wzrastająca liczba spraw coraz bardziej utrudnia właściwą obsługę ON (dorosłych 
i dzieci), uniemożliwiając zachowanie podstawowych standardów pracy zespołów orzekających. Niezwłoczne 
rozpoczęcie budowy i zakończenie jej w optymalnym czasie byłyby możliwe dzięki uruchomieniu z rezerwy 
ogólnej budżetu państwa dotacji celowej w kwocie 600 tys. zł z przeznaczeniem dla województwa świętokrzy-
skiego (dział 853, rozdział 85321 §6410).

Prosimy Pana Ministra o osobiste zaangażowanie się w tę niezwykle istotną ze względów społecznych sprawę.

Krzysztof Słoń 
Mieczysław Gil 
Wiesław Dobkowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Krzysztofa Słonia, Marię Koc, Mieczysława Gila,  

Wiesława Dobkowskiego i Janinę Sagatowską

Oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosława Dudy

W związku ze zwiększoną liczbą wniosków i odwołań w sprawach dotyczących orzekania o niepełno-
sprawności, a także wzrostem kosztów funkcjonowania zespołów lekarzy orzeczników zwracamy się z prośbą 
o przekazanie dodatkowych środków finansowych na funkcjonowanie powiatowych i wojewódzkich zespołów 
do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Podnoszona sprawa została rozpoznana na przykładzie sytuacji w województwie świętokrzyskim, lecz 
przedstawione problemy z pewnością dotyczą również innych województw, a kwoty brakujących środków są 
na bieżąco wyliczane i aktualizowane.

Krzysztof Słoń 
Maria Koc 
Mieczysław Gil 
Wiesław Dobkowski 
Janina Sagatowska
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Szewińskiego

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Zwrócił się do mnie pan Krzysztof Molenda, wójt gminy Lelów, z prośbą o interwencję w sprawie poprawy 

bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 46 z drogą wojewódzką nr 789 i drogą gminną nr 689003S 
w miejscowości Staromieście, gmina Lelów. Specyficzne ukształtowanie skrzyżowania tych trzech dróg sprawia, 
że jest ono miejscem częstych kolizji i wypadków, w tym także śmiertelnych. Gmina od wielu lat zabiega o jego 
gruntowną przebudowę. Niestety działania zarządców dróg ograniczają się jedynie do korekty oznakowania 
tych dróg, co nie wpływa istotnie na poprawę warunków bezpieczeństwa.

Zadanie związane z przebudową drogi krajowej na odcinku, na którym znajduje się newralgiczne skrzyżo-
wanie, niestety nie znalazło się w wykazie zadań do realizacji w ramach „Programu budowy dróg krajowych 
na lata 2014–2023”. Przebudowa omawianego skrzyżowania została zgłoszona do planu działań na sieci dro-
gowej w ramach zakresu przebudowy DK46 na odcinku Ślęzany – Lelów, którego koordynatorem jest Centrala 
GDDKiA w Warszawie. Zadanie to znajduje się jednak na odległej pozycji – nr 585. W związku z tym trudno 
określić, kiedy może nastąpić jego realizacja. Dalsze trwanie w bezczynności będzie skutkować zagrożeniami 
bezpieczeństwa ruchu, a co najważniejsze może przynieść kolejne ofiary.

Mając na uwadze powyższe fakty i dobro użytkowników wspomnianych dróg, proszę Panią Minister o prze-
analizowanie tej sytuacji i zastosowanie rozwiązań umożliwiających jak najszybszą przebudowę omawianego 
skrzyżowania w gminie Lelów.

Z wyrazami szacunku 
Andrzej Szewiński 



166
72. posiedzenie Senatu w dniach 18 i 19 marca 2015 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 72. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Wojciechowskiego i Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Prosimy, by Pan Prokurator Generalny wnikliwie zbadał zasadność działań Prokuratury Rejonowej w Turku 

w sprawie przeciwko wójtowi gminy Władysławów, powiat turecki, województwo wielkopolskie, pana Krzysztofa 
Zająca.

Wymieniony wójt, nieprawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Turku z dnia 27 stycznia 2015 r. w spra-
wie II K. 307/13, został skazany na karę grzywny za nadużycie uprawnień służbowych. Zarzucany czyn miał 
polegać na skierowaniu zapytania do ZUS o kwestie związane z zatrudnieniem jednego z radnych w sytuacji 
pojawienia się podejrzeń o nieprawidłowości związane z oświadczeniem majątkowym radnego.

Nawet jeśli się uzna, że wójt nie miał prawa do zajmowania się oświadczeniem majątkowym radnego, to 
zachowanie polegające na skierowaniu zapytania do ZUS nie miało jakiejkolwiek szkodliwości, a tym bardziej 
znacznej szkodliwości społecznej. Jeśli nawet była jakakolwiek wina, to można było poprzestać na warunkowym 
umorzeniu postępowania, tymczasem wójt został skazany na karę, która tego człowieka, cieszącego się zaufa-
niem ludzi, pozbawia urzędu i eliminuje na długie lata z życia publicznego. Jest to kara drakońska i w żadnej 
mierze nieadekwatna do czynu. Zachowanie pana wójta nie było aktem złej woli, było naturalną reakcją na 
zarzuty wobec radnego, które trudno przemilczeć.

Prosimy o zbadanie działań prokuratury w tej sprawie, odnosimy bowiem wrażenie, że w tej sprawie mniej 
chodzi o sprawiedliwość, a bardziej o zniszczenie uczciwego człowieka.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Wojciechowskiego i Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do ministra sprawiedliwości 
Cezarego Grabarczyka, do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz oraz do przewodniczącego Krajowej 
Rady Sądownictwa Romana Hausera

Szanowni Państwo!
Zwracamy się do wszystkich adresatów o zbadanie sprawy pani sędzi Sądu Rejonowego w Piotrkowie 

Trybunalskim Urszuli Olak, skazanej nieprawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 
15 września 2014 roku, sygn. akt II K 370/10.

Pani sędzia została skazana za czyn polegający na przerobieniu treści wydanego przez nią, ale nieogłoszo-
nego publicznie wyroku. Pozornie sprawa wygląda nadzwyczaj poważnie – sędzia przerobiła treść wydanego 
orzeczenia. W rzeczywistości jednak pani sędzia skorygowała jedynie własny wcześniejszy błąd, a tym spro-
stowaniem nie uczyniła nikomu żadnej krzywdy. Skorygowany wyrok odpowiadał prawu, nie naruszał niczyich 
praw, nie prowadził do jakiejkolwiek niesprawiedliwości.

Nawet gdyby uznać, że pani sędzia popełniła błąd, to konsekwencje karne i służbowe tego błędu są drastyczne 
i całkowicie nieadekwatne do czynu. Pani sędzia ponosi konsekwencje skazania, została odsunięta od zawodu, 
wyrok skazujący odbiera jej status sędziego w stanie spoczynku i pozbawia ją środków do życia.

Adresatów oświadczenia prosimy o refleksję – w Rzeczypospolitej Polskiej nie poniósł odpowiedzialności 
żaden z sędziów będących sprawcami wielkich prześladowań i krzywd. Nie poniósł odpowiedzialności żaden 
sędzia-kat skazujący na śmierć polskich bohaterów w czasach terroru stalinowskiego. Dziś odkopywane są 
szczątki skazanych na śmierć patriotów, ale nikt, kto ich oskarżał i skazywał, nie poniósł za to żadnej kary.

Nie poniósł też odpowiedzialności żaden dyspozycyjny sędzia, skazujący na więzienie opozycjonistów sta-
nu wojennego. Niektórzy z tych sędziów do dziś wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wydają 
wyroki, mimo że kiedyś prześladowali działaczy antykomunistycznej opozycji, wyrządzali krzywdy i niszczyli 
ludzkie życie.

Nie poniósł też odpowiedzialności żaden sędzia, który przyczynił się do ludzkich krzywd w zwykłych spra-
wach kryminalnych. Wiele było spraw, gdzie niewinni ludzie siedzieli w więzieniu – w skrajnym przypadku 
ponad dwanaście lat – i nikt z sędziów nie poniósł za to najmniejszej, choćby symbolicznej odpowiedzialności.

I bodaj jedynym sędzią, którego skazano za wydane orzeczenie, okazała się pani sędzia Urszula Olak, mimo 
że jej czyn nikomu nie wyrządził krzywdy, nie spowodował niczyich łez, nie spowodował niczyjej straty.

Odbieramy to jako skrajną niesprawiedliwość i domagamy się zbadania sprawy i wystąpienia w obronie 
pani sędzi Urszuli Olak.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Wojciechowskiego i Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
Po czternastu latach definitywnym uniewinnieniem zakończył się proces karny byłego generalnego kon-

serwatora zabytków, pana Aleksandra Brody, oskarżonego o korupcję. Jak wynika z wyroków w jego sprawie, 
oskarżenie było bezpodstawne, a działania prokuratury miały charakter nierzetelny, a nawet niegodziwy. 
Tymczasem prokuratura przez czternaście lat na wszystkich etapach postępowania podtrzymywała oskarżenie, 
którego efektem była krzywda niewinnego człowieka. Pan Aleksander Broda spędził ponad dziewięć miesięcy 
w areszcie tymczasowym.

Prosimy, by Pan Prokurator Generalny dokonał całościowej oceny postępowania prokuratury częstochowskiej 
w tej sprawie i zajął stanowisko w kwestii odpowiedzialności prokuratorów przez czternaście lat nękających 
niewinnego człowieka bezpodstawnym oskarżeniem.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Zdziebłę

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Informacje o podjętej przez MEN we współpracy ze specjalnymi strefami ekonomicznymi próbie implemen-

towania do naszego szkolnictwa dualnego modelu szkolenia są dość dobrze rozpowszechniane w mediach. Jak 
zdążyłem się zorientować, najlepiej znany z doświadczeń niemieckich model dualnego szkolnictwa opiera się na 
wieloletniej praktyce i na ugruntowanych rozwiązaniach prawnych. W systemie tym, po pierwsze, pracodawcy 
zobowiązani są do prowadzenia procesu szkolenia, w tym ponoszenia większości kosztów z nim związanych, po 
drugie, pracujący uczniowie otrzymują wynagrodzenie, co ma niebagatelne znaczenie dla rodziców i młodych 
ludzi i stanowi motywację do podjęcia nauki w tym systemie.

Pytanie pierwsze. Jak Pani Minister zamierza zmobilizować pracodawców do ponoszenia kosztów prak-
tyk w obydwu tych obszarach? Pytam, bo o ile nasze przepisy pozwalają na rekompensatę części kosztów 
wyposażenia niezbędnego do przyjęcia na praktykę zawodową, o tyle na pewno nie umożliwiają zapłacenia 
jakiegokolwiek wynagrodzenia młodemu człowiekowi, opiekunowi czy mentorowi. To ograniczenie może mieć 
kolosalne znaczenie dla funkcjonowania z powodzeniem systemu, który będzie decydował o naszej przyszłości.

Pytanie drugie. Skoro taki system funkcjonuje w Niemczech, to dlaczego nie próbujemy go skopiować? 
Naśladowanie najlepszych nie jest wstydem. Przyjęcie sprawdzonych rozwiązań zaoszczędzi nam czasu i roz-
czarowań. Jakie systemowe rozwiązania zamierza MEN wprowadzić, by osiągnąć cel? Kiedy możemy się tego 
spodziewać?

Pytanie trzecie. Jak zamierza Pani rozwiązać pojawiający się w dzisiejszych szkołach problem deficytu 
nowoczesnej wiedzy u nauczycieli zawodu? Rozwiązanie tego problemu odpowiednio wcześniej uchroni nas 
przed potencjalną frustracją tej jakże ważnej dla naszego społeczeństwa grupy zawodowej.

Pytanie czwarte. Po zakończeniu, mam nadzieję, sukcesem pilotażu podjętego we współpracy ze specjalnymi 
strefami ekonomicznymi przyjdzie czas (oby jak najszybciej) na wprowadzenie tego systemu w życie. Z jakich 
źródeł (chyba nie z RPO) zamierzamy ten system finansować?

Z poważaniem 
Adam Zdziebło
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Zdziebłę

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Wieloletnie dyskusje, które toczyły się w związku z niedostatecznym uregulowaniem kwestii nakładania 

podatku od nieruchomości na obiekty podziemnych wyrobisk górniczych, doprowadziły w konsekwencji do 
trudnej sytuacji szeregu samorządów lokalnych. W szczególności dotyczy to gminy Pawłowice oraz miasta 
Jastrzębie Zdrój. Stanęły one przed koniecznością zwrotu do Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA wspomnianego 
podatku, naliczonego na podstawie niejasnych przepisów, wraz z odsetkami. Według szacunków w przypad-
ku Pawłowic kwota podatku może sięgać 30 milionów zł, a w przypadku Jastrzębia Zdroju – 85 milionów zł, 
plus odsetki. Cała opisywana tu sytuacja została wywołana zawirowaniami prawnymi spowodowanymi przez 
nieprecyzyjne przepisy prawa.

Jednocześnie w latach 2008–2014, kiedy gminy otrzymywały zawyżone podatki od JSW SA, samorządy 
zobowiązane były do wpłacania do budżetu państwa tak zwanego podatku janosikowego. Dziś są one potrójnie 
poszkodowane: zwracają kopalniom podatki, nie odzyskują odprowadzonego janosikowego, a przez minione 
lata utraciły możliwość korzystania z subwencji przysługujących gminom poniżej średniego poziomu docho-
dów własnych.

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
1. Czy wobec powyższego Ministerstwo Finansów przewiduje stworzenie reguły, według której samorządy 

zwracające pobrany podatek będą mogły odzyskać całość lub część zapłaconego w latach 2008–2014 janosi-
kowego?

2. Czy Ministerstwo Finansów zamierza (a jeśli tak, to do kiedy) zakończyć prace nad nowelizacją ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, w której w jasny i precyzyjny sposób zostaną określone budowle podlegające 
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Z poważaniem 
Adam Zdziebło 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Adama Zdziebłę

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Producenci węgla i przemysł okołogórniczy stanowią system naczyń połączonych. Ze względu na sytuację 

występującą w spółkach wydobywczych spółki zaplecza przeszły gruntowną restrukturyzację. Jednocześnie 
w dużej mierze przyjęły na siebie rolę organizatora obsługi finansowej projektów inwestycyjnych przeznaczonych 
dla firm górniczych. Zwracam uwagę, że wartość wierzytelności zagraża, w mojej opinii, dalszemu funkcjo-
nowaniu tych podmiotów. To rodzi ryzyko wystąpienia konsekwencji społecznych (np. uruchomienia zwolnień 
grupowych), a także spowoduje ograniczenie przychodów budżetu państwa z tytułu wpływów z PIT, CIT i VAT.

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
1. Czy wobec wydłużających się terminów płatności za wystawione faktury, przekraczających nieraz okres 

150 dni, mógłby Pan rozważyć wprowadzenie rozwiązania polegającego na zastąpieniu obecnie stosowanej 
w rozliczaniu podatków metody memoriałowej metodą kasową?

2. Czy możliwa jest zmiana podejścia dotyczącego opodatkowania podatkiem dochodowym, tak aby obo-
wiązek występował dopiero w momencie zapłaty należności?

Z poważaniem 
Adam Zdziebło
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