
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

Warszawa
2015 r.

 78  

 dniach 8, 9 i 10 lipca 



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 8 .  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  8 ,  9  i  1 0  l i p c a  2 0 1 5  r .

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



Porządek obrad

78. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 8, 9 i 10 lipca 2015 r.

1. Ustawa o leczeniu niepłodności.

2. Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. 

3. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

4. Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw.

5. Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych.

6. Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych.

7. Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko oraz ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

8. Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych.

9. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw.

10. Ustawa zmieniająca ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz 
ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 
niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.

11. Ustawa o zmianie ustawy o własności lokali.

12. Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

13. Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

14. Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. 

15. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia. 

16. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. 

17. Ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych.

18. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

19. Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

20. Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy.

21. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

22. Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy 
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

23. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2014 roku petycji.

24. Ustawa o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.

25. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Instytut Pamięci Narodowej 
 – Komisja Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  – ekspert Jan Żaryn

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  – sekretarz stanu,  
     pełnomocnik rządu ds. równego traktowania  
     Małgorzata Fuszara

Komisja Nadzoru Finansowego  – zastępca przewodniczącego Wojciech Kwaśniak

Krajowe Biuro Wyborcze  – dyrektor Krzysztof Lorentz

Urząd Patentowy RP  – prezes Alicja Adamczak

Urząd do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych  – zastępca szefa Bożena Żelazowska

Urząd Zamówień Publicznych  – prezes Izabela Jakubowska

Ministerstwo Finansów  – sekretarz stanu Izabela Leszczyna 
  – podsekretarz stanu Hanna Majszczyk 
  – podsekretarz stanu Jarosław Neneman 
  – podsekretarz stanu Dorota Podedworna-Tarnowska 
  – podsekretarz stanu Artur Radziwiłł

Ministerstwo Gospodarki  – sekretarz stanu Jerzy Pietrewicz

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  – podsekretarz stanu Paweł Orłowski 
  – podsekretarz stanu Sławomir Żałobka

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  – podsekretarz stanu Andrzej Wyrobiec

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  – minister Władysław Kosiniak-Kamysz 
   – sekretarz stanu Jacek Męcina 
  – podsekretarz stanu Marek Bucior

Ministerstwo Sportu i Turystyki  – podsekretarz stanu Dorota Idzi 
  – podsekretarz stanu Tomasz Jędrzejczak

Ministerstwo Skarbu Państwa  – podsekretarz stanu Cezary Gabryjączyk

Ministerstwo Sprawiedliwości  – podsekretarz stanu Monika Zbrojewska

Ministerstwo Środowiska  – podsekretarz stanu,  
     główny konserwator przyrody Piotr Otawski

Ministerstwo Zdrowia  – podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”  – przewodniczący Piotr Duda

Konfederacja „Lewiatan”  – doradca zarządu Jeremi Mordasewicz

Ogólnopolskie Porozumienie  
Związków Zawodowych  – wiceprzewodniczący Andrzej Radzikowski

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej  – wiceprezydent Andrzej Długosz

Związek Pracodawców „Business Centre Club”  – przewodniczący konwentu Wojciech Warski





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

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Otwieram siedemdziesiąte ósme posiedzenie 

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

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana sena-

tora Stanisława Gorczycę oraz panią senator Helenę 
Hatkę. Listę mówców prowadzić będzie pani senator 
Helena Hatka.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 
stole prezydialnym.

Informuję, że Sejm na dziewięćdziesiątym piątym 
posiedzeniu w dniach 23, 24 i 25 czerwca przyjął 
wszystkie poprawki Senatu: do ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks wyborczy; do ustawy o zmia-
nie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 
– Prawo budowlane. Ponadto Sejm na tym samym 
posiedzeniu przyjął większość poprawek Senatu: 
do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym; do ustawy 
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz nie-
których innych ustaw, do ustawy o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrze-
szaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych 
innych ustaw; do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu sie-
demdziesiątego piątego posiedzenia stwierdzam, że 
protokół tego posiedzenia został przyjęty.

Informuję, że protokół siedemdziesiątego szóstego 
posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, 
jest przygotowany do udostępnienia Senatowi. Jeżeli 
nikt z państwa senatorów nie zgłosi do niego zastrze-
żeń, to zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu.

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 5 maja 
2015 r. prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej 
Polskiej przekazała Senatowi dokument „Stan bez-
pieczeństwa ruchu drogowego oraz działania reali-

zowane w tym zakresie w 2014 r.”; jest on zawarty 
w druku nr 896. 12 maja 2015 r. marszałek Senatu 
skierował informację do Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, Komisji Gospodarki 
Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej. Komisje na posiedzeniu 
w dniu 7 lipca 2015 r. zapoznały się z tym dokumen-
tem i poinformowały o tym marszałka Senatu.

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

Proponuję zmianę kolejności rozpatrywania do-
tychczasowego punktu dziewiętnastego projektu 
porządku obrad: informacja o działalności Instytutu 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 
2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – i rozpatrzenie go jako 
punktu drugiego, po ustawie o leczeniu niepłodności; 
punktu siódmego: ustawa o zmianie ustawy o sporcie, 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych – i roz-
patrzenie go jako punktu osiemnastego, po ustawie 
– Kodeks postępowania karnego; punktu dziesiątego: 
ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie – i rozpatrzenie go jako 
punktu ósmego, po ustawie o finansach publicznych. 
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba 
przyjęła przedstawione propozycje.

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

Wysoki Senacie, ponadto proponuję uzupełnienie 
porządku obrad o punkty: ustawa o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecz-
nego – i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego, 
po punkcie dotyczącym drugiego czytania projektu 
ustawy o kombatantach; ustawa o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy – i rozpatrzenie go 
jako punktu dwudziestego pierwszego, po punkcie 
o Radzie Dialogu Społecznego; ustawa o zmianie 
ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 
mieszkania przez młodych ludzi – i rozpatrzenie go 
jako punktu dwudziestego drugiego, po punkcie o go-
spodarce nieruchomościami; ustawa o zmianie usta-

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 02)
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iż jest to działanie kompensacyjne, które można kwa-
lifikować jako leczenie, chociaż nie usuwa przyczyny 
niepłodności. Pani senator Dorota Czudowska pytała 
o to, czy ustawa przewiduje mechanizmy zabezpie-
czające przed możliwością nadużyć polegających na 
możliwości skorzystania z procedury in vitro dostęp-
nej dla związków pozamałżeńskich przez homosek-
sualistów utrzymujących, że tworzą nieformalny 
związek z kobietą. Pani senator pytała też o badania 
ankietowe wśród żonatych mężczyzn dawców nasie-
nia oraz o liczbę planowanych w skali roku procedur 
in vitro i ich koszt. Uzyskała odpowiedź, że ustawa nie 
zajmuje się finansowaniem procedur in vitro, że jest to 
przedmiot ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. 
Pan minister podał też kwotę 245 milionów zł. Pan 
senator Kraska zapytał o merytoryczną zasadność 
i motywy definiowania zarodka jako grupy komó-
rek, a nie jako organizmu ludzkiego. W odpowiedzi 
podniesiono zwłaszcza pogląd o ideologicznym cha-
rakterze terminu „człowiek”, który miałby utrudnić 
stosowanie ustawy. Senator Czudowska skomentowa-
ła, że nie satysfakcjonuje jej wytłumaczenie nieade-
kwatnego sposobu sformułowania definicji zarodka 
jako podyktowanego potrzebami ustawy. W toku 
dalszej dyskusji zwrócono uwagę na to, że wkrótce 
po zapłodnieniu zarodek ma już ukształtowany swój 
osobisty genotyp.

Senator Kraska w następnej kolejności zapytał 
o statystyki dotyczące funkcjonowania obecnego rzą-
dowego programu in vitro oraz o nazbyt szerokie, 
jego zdaniem, sformułowanie zakresu art. 31 usta-
wy. W odpowiedzi minister przedstawił statystyki 
oraz wskazał, że zakres art. 31 jest doprecyzowany 
w art. 10 ustawy.

Następny bardzo ważny głos, który chciałbym 
państwu przedstawić, to głos organizacji społecznych 
i przedsiębiorców wyrażony w trakcie posiedzenia 
naszej komisji. Pani mecenas Urszula Gruszko-
Szymańska postulowała wydłużenie vacatio legis 
ustawy z trzech do dwunastu miesięcy. Lekarz Hanna 
Wujkowska wyraziła opinię, że w oparciu o tę ustawę 
nie sposób stworzyć racjonalnego systemu leczenia 
niepłodności. Pani Kaja Godek z Fundacji Pro – 
Prawo do Życia chciała uzyskać wyjaśnienie dotyczą-
ce udziału przedsiębiorców realizujących procedury 
wspomagania rozrodu w pracach nad rządową ustawą. 
Pani Magdalena Korzekwa z organizacji CitizenGO 
zwróciła uwagę na zarzuty formułowane względem 
rozwiązań ustawowych przez Sąd Najwyższy, zwłasz-
cza w zakresie określenia statusu prawnego zarodka 
ludzkiego powołanego do istnienia metodą in vitro. 
Zaproponowała też przedstawienie przez senatorów 
trzech poprawek.

W trakcie debaty, w związku z wyraźnym brakiem 
usatysfakcjonowania dużej części członków Komisji 
Zdrowia odpowiedziami udzielanymi przez pana mi-

wy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz niektórych innych ustaw – i rozpa-
trzenie go jako punktu dwudziestego trzeciego, po 
punkcie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 
mieszkania. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że 
Wysoka Izba przyjęła przedstawione propozycje.

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

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

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

Informuję, że dziś o godzinie 12.00 zostanie za-
rządzona półgodzinna przerwa na otwarcie wystawy 
„Nasza polska Bośnia”.

Panie i Panowie Senatorowie, informuję, że została 
dokonana zmiana w terminarzu posiedzeń Senatu: 
planowane na dni 22 i 23 lipca bieżącego roku, czyli 
na środę i czwartek, kolejne, siedemdziesiąte dzie-
wiąte posiedzenie Senatu zostało wydłużone o do-
datkowy dzień, to jest o 24 lipca 2015 r., czyli piątek.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o leczeniu niepłod-
ności.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 949, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 949 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, pana se-
natora Tadeusza Kopcia, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Tadeusz Kopeć:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

Szanowny Panie Ministrze!
Mam wielki zaszczyt przedstawić państwu spra-

wozdanie Komisji Zdrowia, która rozpatrywała na 
swoim posiedzeniu w dniu 2 lipca 2015 r. uchwaloną 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 
25 czerwca 2015 r. ustawę o leczeniu niepłodności.

Postaram się, Szanowni Państwo, w precyzyjny 
sposób przedstawić państwu przebieg posiedzenia 
naszej komisji. Na początku pan minister, obecny 
również dzisiaj, Igor Radziewicz-Winnicki w spo-
sób zwięzły przedstawił zakres regulacji – mówię 
„zwięzły”, choć ustawa, jak państwo wiecie, zawiera 
sto artykułów, a uzasadnienie skutków regulacji ma 
siedemdziesiąt sześć stron – zawartych w rządowej 
ustawie o leczeniu niepłodności z druku senackiego 
nr 949. Następnie przystąpiono do zadawania pytań. 
Pan senator Waldemar Kraska pytał o to, w jaki spo-
sób in vitro leczy niepłodność. Uzyskał odpowiedź, 

(marszałek B. Borusewicz)
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(senator sprawozdawca T. Kopeć) cedur medycznie wspomaganej prokreacji w przy-
padku związków nieformalnych. Minister powołał 
się na debaty toczone w rządzie ze stroną społecz-
ną na temat tego, czy rzeczywiście małżeństwo 
tworzy dzieciom lepsze środowisko do życia niż 
związki nieformalne, jednak całkowicie zignoro-
wał fakt, co wytknął w swojej opinii również Sąd 
Najwyższy, że te kwestie przesądza Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej i ugruntowany na niej 
system prawa rodzinnego zawierający ewident-
ną preferencję dla małżeństwa – podkreślam: dla 
małżeństwa – której nie może ignorować ustawo-
dawca zwykły.

Najwięcej jednak wątpliwości wzbudziło kon-
sekwentne odmawianie przez ministra ludzkiemu 
zarodkowi statusu człowieka. Senatorowie, rów-
nież ja, nigdy tego nie zrozumiemy, dlaczego słowo 
„człowiek” ma być nacechowane ideologicznie, co 
minister kilkakrotnie podkreślał, a „grupa komó-
rek” już nie. Dlaczego twórcy ustawy stwierdzili, 
że o człowieczeństwie ma decydować indywidu-
alnie każdy według swego uznania, a nie ustawa 
na podstawie obiektywnych przesłanek, takich 
jak struktura genotypu? Całkowicie bezzasadne 
są twierdzenia, że ustawa nie może potwierdzać 
ludzkiego statusu zarodka, zwłaszcza że Trybunał 
Konstytucyjny dawno uznał status podmiotowy 
człowieka od poczęcia jako jeden ze standardów 
państwa prawnego. Co więcej, w art. 2 ust. 1 usta-
wy o Rzeczniku Praw Dziecka już dawno prze-
sądzono, że dzieckiem jest się od poczęcia do 
osiągnięcia pełnoletności. W związku z odmową 
przyznania zarodkowi statusu ludzkiego bezzasad-
ne są również twierdzenia pana ministra, jakoby 
ustawa dawała zarodkowi dużo praw.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Przepraszam, 
Panie Senatorze. Pan ma składać sprawozdanie z po-
siedzenia komisji, a nie wygłaszać swoje opinie.)

Ale ja składam sprawozdanie. Bardzo przepra-
szam, Panie Marszałku.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bardzo.)
Ja nie pamiętam, żeby w tej Izbie ktoś w taki spo-

sób stenograficzny przedstawił…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Niech pan kon-

tynuuje.)
Ale pozwoliłem sobie też na uzasadnienie…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Prosiłbym, żeby 

pan złożył sprawozdanie, co było na posiedzeniu ko-
misji.)

Ale ja właśnie to robię, ja cytuję senatorów…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Pan przedstawia 

swoje opinie. Proszę bardzo, niech pan kontynuuje.)
Panie Marszałku, ja cytowałem senatorów. 

Tutaj nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś mówił, co 
kto powiedział na posiedzeniu komisji. Może to… 
Zastanawiałem się nad tym, jak to przedstawić…

nistra, pan senator Kraska złożył wniosek formalny 
o zamknięcie dyskusji, a następnie przegłosowanie 
jego wniosku merytorycznego o zarekomendowanie 
Senatowi odrzucenia ustawy.

Wysoka Izbo! Panie Marszałku! W moim prze-
świadczeniu w trakcie posiedzenia komisji nie prze-
konały senatorów zapewnienia ministra, że ustawa 
wprowadza limit zarodków, których może być mak-
symalnie sześć. Lakoniczne dopowiedzenia o istnie-
jącym w ustawie wyłączeniu sytuacji, kiedy względy 
medyczne uzasadniają odstąpienie od tej reguły, nie 
odpowiadały, w naszym przekonaniu, realnej treści 
przepisu art. 9 ustawy, który w szeregu przypadków 
pozwala tworzyć nieograniczoną liczbę zarodków, na 
przykład wtedy, gdy kobieta ukończy trzydziesty pią-
ty rok życia. Jest to wiek, w którym współczesne ko-
biety, odsuwające z reguły decyzję o macierzyństwie, 
dopiero zaczynają uświadamiać sobie swoje problemy 
z płodnością. Reguła ograniczająca liczbę zarodków 
do sześciu będzie w praktyce obowiązywała w nie-
licznych, w moim przeświadczeniu, przypadkach. 
Dlatego też za niewystarczające uznano zapewnienie 
o wprowadzeniu do ustawy rozwiązań niepozwalają-
cych na tworzenie nadliczbowych zarodków.

Jeśli chodzi o medyczne przesłanki wcześniejsze-
go przystąpienia do programu in vitro, pan minister 
posłużył się wyliczeniem pewnych niekontrowersyj-
nych przypadków. Jednak w art. 5 ust. 2 ustawa ope-
ruje nie wyliczeniem, a ogólnym kryterium: „jeżeli 
zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie jest możliwe 
uzyskanie ciąży”. Podkreślam: zgodnie z aktualną 
wiedzą medyczną. Wobec braku procedur weryfiku-
jących zasadność orzeczeń lekarskich w tym zakresie, 
stanowi to nawet nie furtkę, a bramę do nadużyć i ob-
chodzenia warunku dotyczącego rocznej bezskutecz-
nej terapii. Jestem o tym przeświadczony.

Podobne wątpliwości wzbudziła odpowiedź na 
pytanie o istnienie mechanizmów zabezpieczających 
przed nadużyciami, do których mogłoby dojść w wy-
niku dostępności programu in vitro dla par niefor-
malnych. Chodzi o nadużycia, które skutkowałyby 
uzyskaniem ojcostwa przez obcego genetycznie męż-
czyznę praktykującego zachowania homoseksualne. 
Minister Winnicki oparł tu swoje wyjaśnienia na defi-
nicji niepłodności, która ma rzekomo wykluczyć tego 
typu nadużycia. Wyjaśnienie to nie satysfakcjonuje, 
bowiem – co jest nader znamienne w przypadku usta-
wy zawierającej bardzo rozbudowany słowniczek, 
a jak państwo widzicie, tutaj jest on bardzo rozbudo-
wany – definicji tytułowego pojęcia, jakim jest „nie-
płodność”… w szczególności nie odróżniono tego 
pojęcia od pojęcia „bezpłodności”.

Podobnie niesatysfakcjonujące były wyjaśnie-
nia przyczyn dopuszczania do zastosowania pro-
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(senator sprawozdawca T. Kopeć) się pan merytorycznie do tego, jak posiedzenie tej 
komisji przebiegało. To, co pan powiedział, można 
oczywiście zgłosić – ja szanuję pana zdanie – ale 
w dyskusji. Jest to dla mnie przykre, bo prosiłem pana 
o przedstawienie tych kwestii w miarę obiektywnie. 
Ocena wypowiedzi pana ministra chyba nie jest… 
Sprawozdanie z posiedzenia komisji chyba nie jest 
należytym do tego momentem. I o to właśnie mam do 
pana pretensje. Jako szef senackiej Komisji Zdrowia 
żałuję, że nie mogłem tego sprawozdania przedstawić.

(Poruszenie na sali)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Proszę o ciszę. 

Poproszę o pytania, Panie Senatorze.)
Moje pytanie jest takie: dlaczego, Panie Senatorze, 

wygłasza pan swoje prywatne opinie, zamiast po pro-
stu rzetelnie przedstawić wyniki i przebieg posiedze-
nia komisji? Do pewnego momentu pan to robił, ale 
potem zaczął pan oceniać wypowiedzi pana ministra, 
o które przecież każdy z senatorów będzie mógł sam 
zapytać, zadając pytania ministrowi. Tak że proszę 
nie robić tego dla swoich, być może, koniunkturalnych 
interesów, bo to jest naprawdę niepotrzebne. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Tadeusz Kopeć: Ja odpowiem…)
Nie, nie, jeszcze dwie osoby zadadzą pytania.
Mam nadzieję, że będą to pytania.
Pan senator Misiołek. Proszę bardzo.

Senator Andrzej Misiołek:
Panie Marszałku, Panie Senatorze Sprawozdawco, 

zadam pytanie. Pan w sprawozdaniu przedstawiał 
wątpliwości senatorów członków Komisji Zdrowia co 
do niektórych zapisów tej ustawy. W związku z tym 
mam pytanie: czy któryś z senatorów, którzy mieli 
wątpliwości co do zapisów tej ustawy, zgłosił jakieś 
poprawki merytoryczne do tej ustawy? Czy senato-
rowie, którzy mieli wątpliwości, zgłosili poprawki 
merytoryczne? Czy była taka idea? Dziękuję.

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

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie… Chciałbym 

wiedzieć, co powiedziała obecna na posiedzeniu ko-
misji pani Godek. Czy mógłby pan streścić jej wy-
stąpienie, które miało miejsce podczas posiedzenia 
komisji?

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Przepraszam 
bardzo. Ja po prostu zwróciłem panu uwagę. Proszę 
kontynuować.)

Ja już kończę, bo, jak myślę, już wystarczająco 
dużo powiedziałem.

Na koniec pragnę tylko powiedzieć, że w związ-
ku z tymi wątpliwościami na posiedzeniu komisji 
został przedstawiony wniosek o odrzucenie ustawy 
w całości. Wniosek ten został przyjęty przez Komisję 
Zdrowia: 5 senatorów głosowało za wnioskiem o od-
rzucenie ustawy w całości, 3 senatorów głosowało 
przeciw, a 1 senator się wstrzymał od głosu. Komisja 
wnosi o odrzucenie ustawy w całości. Dziękuję ser-
decznie. (Oklaski)

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

dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawoz-
dawcy.

Zgłosili się pan senator Muchacki, pan senator 
Misiołek, pan senator Jackowski.

Chwileczkę, proszę państwa… Sekretarzy proszę 
o obserwowanie sali, a państwa senatorów proszę 
o trzymanie przez chwilę rąk w górze. Pani Sekretarz, 
proszę zapisywać…

Zgłosili się panowie senatorowie Muchacki, 
Misiołek, Jackowski, potem senatorowie Pupa, Zając, 
Gil… Pani senator Zając, nie pan senator, tak? Tak, 
pani Alicja Zając. Następnie senatorowie Abgarowicz, 
Cimoszewicz, Borowski, Lasecki i Preiss…

(Senator Czesław Ryszka: Chyba nie zamyka pan 
listy?)

Ja nie zamykam listy, nie zamykam… Proszę cały 
czas się zgłaszać, dobrze?

A więc pan senator Muchacki zadaje pytania.
Proszę bardzo.

Senator Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Panie Marszałku.
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Proszę o krótkie 

pytania oraz krótkie odpowiedzi, Panie Senatorze 
Sprawozdawco.)

Panie Marszałku…
(Głos z sali: Bliżej mikrofonu.)
(Głos z sali: Ale mikrofon jest…)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Mikrofon jest 

włączony, proszę bardzo.)
Jest włączony. Teraz jest dobrze, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam trochę żal do pana senatora, 

że wygłaszał pan tutaj swoje opinie, które przedsta-
wiał pan na posiedzeniu komisji, a nie ustosunkował 
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(senator J.M. Jackowski) przyjemność podpisać się pod drukiem o ochronie 
genomu żeńskiego i komórek… Była to ustawa klubu 
Platformy Obywatelskiej, pod którą podpisałem się 
wraz z osiemdziesięcioma siedmioma parlamentarzy-
stami Platformy Obywatelskiej. Tak więc wspomnia-
ne poprawki dopiero zostaną złożone. Na posiedzeniu 
komisji nie składano poprawek.

(Senator Jan Maria Jackowski: A moje pytanie, 
Panie Marszałku?)

Tak? Przepraszam, ja cytowałem…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Ale pan senator 

sprawozdawca na pewno…)
Pani Kaja Godek…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: …przystąpi do…)
…chciała uzyskać wyjaśnienia… Ona pytała 

o udział w pracach nad ustawą o in vitro…
(Senator Piotr Zientarski: Ale to już było.)
…przedsiębiorców świadczących procedury rozro-

du. Była pani, nie pamiętam nazwiska, która współ-
pracowała z jedną z klinik i pełniła funkcję doradcy 
rządowego. Ale myślę, że to w sposób szczegółowy 
pan minister raczy wyjaśnić Wysokiej Izbie. Ja nie 
chciałbym… Ja właśnie nawet nie wchodziłem w ta-
kie, że tak powiem, głębokie dyskusje, bo myślę, że 
to nie jest miejsce na coś takiego. Chciałem jednak 
naprawdę uczciwie to wszystko przedstawić. I mi się 
to nie udało.

(Senator Stanisław Kogut: Udało się, udało.)
Bardzo mi przykro, ale… (Oklaski)
(Senator Izabela Kloc: Udało się.)
Posiedzenie komisji, no tak…

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, dziękuję bardzo.
To nie jest głosowanie nad tym, czy się udało, czy 

się nie udało, proszę państwa. Spokojnie obradujmy 
dalej.

(Senator Robert Mamątow: Ale lewa strona się…)
Pytanie zadaje pan senator Pupa.

Senator Zdzisław Pupa:
Panie Senatorze Sprawozdawco, dziękuję za to, że 

chciał pan w tak wyczerpujący sposób przedstawić 
sytuację, jaka miała miejsce na posiedzeniu komisji. 
Chciałbym się jeszcze dopytać, właśnie odnośnie do 
posiedzenia komisji… Z przekazywanych informacji 
prasowych wynika bowiem, że pani senator Hatka 
wstrzymała się od głosu i argumentowała to faktem, 
że będzie zgłaszać szereg poprawek, gdyż wspomnia-
na ustawa nie przystaje do oczekiwań społecznych, 
które przedstawiła. Byłbym wdzięczny, gdyby pan 
w jakiś sposób przybliżył również głos pani senator, 
która w taki właśnie, że tak powiem, medialny spo-
sób, zwracała uwagę na wspomniane kwestie.

(Senator Tadeusz Kopeć: Proszę? Przepraszam, 
nie dosłyszałem.)

Co pani Godek, która była gościem na posiedzeniu 
komisji, powiedziała podczas posiedzenia komisji? 
Chodzi mi o to, żeby pan po prostu streścił jej głos 
w dyskusji.

(Senator Włodzimierz Cimoszewicz: …Że dzieci 
mają bruzdę…)

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

Senator Tadeusz Kopeć:
Ja chciałbym bardzo przeprosić pana przewodni-

czącego, który źle odebrał część mojego sprawozdania 
komisji, wydaje mi się jednak, że w sposób uczciwy… 
Zastanawiałem się nawet, czy wręcz cytując… Ja kil-
ka razy przeczytałem… Oglądałem retransmisję, no-
towałem sobie. Z całym szacunkiem dla pana, Panie 
Przewodniczący – przyjaźnimy się od dziesięciu 
lat – ale tylko senatorowie Prawa i Sprawiedliwości 
zadawali pytania w trakcie wspomnianej dyskusji. 
(Oklaski) Przecież żaden przedstawiciel Platformy 
Obywatelskiej nie zadał ani jednego pytania. I było 
tak, że kiedy minister odpowiadał… No, przecież, 
jeżeli… Ja w miarę szczegółowo odpowiadałem na 
pytania, zwłaszcza pani senator Czudowskiej, która 
przecież… Była dyskusja, tak więc ja, że tak powiem, 
skonkludowałem wspomnianą dyskusję. Tak to zro-
zumiałem…

(Senator Janina Sagatowska: Ale on powtarzał, 
a nie…)

Ja nie chciałem, broń Panie Boże, nikogo urazić. 
Moja opinia będzie wyrażona, Szanowni Państwo, 
dopiero w dyskusji. To będzie moja opinia, którą ja 
wyrażę. I zgłoszę czterdzieści osiem poprawek do 
omawianej tu ustawy, jeśli będę miał taką możliwość. 
Niemniej jednak… 

(Senator Piotr Zientarski: Dlaczego nie, każdy 
ma prawo…)

Tak że bardzo przepraszam. Niemniej jednak, 
Panie Profesorze, w związku z tym, że my zgłosili-
śmy wniosek najdalej idący… Uważamy, większość 
Komisji Zdrowia uważa – szkoda, że pewnie Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej tak nie uzna – że omawiana 
tu ustawa nadaje się tylko do odrzucenia w całości. 
Tak że nie zgłaszaliśmy poprawek, ale… Ja, Panie 
Senatorze, twardo stąpam po ziemi i pozwolę sobie 
złożyć poprawki. I chcę oświadczyć, że wspomniane 
poprawki będą skorelowane z poprawkami, które wy-
nikają z ustawy z 28 sierpnia 2009 r. Miałem wielką 
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(senator Z. Pupa) Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Gil.
(Głos z sali: Nie, nie.)
Pan senator Gil się nie zgłaszał?
(Senator Mieczysław Gil: Próbowałem się zgłosić, 

ale zrezygnowałem.)
Czyli pan rezygnuje.
(Senator Krzysztof Słoń: To senator Dobkowski 

chciał zabrać głos.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Maria Jackowski: Senator Dobkowski 

podniósł rękę…)
A, rozumiem, to była ręka senatora Dobkowskiego, 

a nie senatora Gila. Przepraszam.
(Rozmowy na sali)
Senator Dobkowski zadaje pytania.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałbym zapytać o taką sprawę: 

czy zgodnie z tą ustawą jest możliwe, żeby nasienie 
osoby, która zmarła, na przykład przez sto lat było 
zamrożone, a po stu latach z tego nasienia powstał 
zarodek? Bo gdyby było to możliwe, to mogłoby dojść 
do takiej na przykład patologii, że prawnuk byłby 
bratem czy siostrą…

(Senator Piotr Zientarski: Pradziadkiem.)
(Wesołość na sali)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Przepraszam! 

Proszę…)
…przodka.
Takie mam techniczne pytanie. Czy to było roz-

ważane na posiedzeniu komisji i czy to jest możliwe? 
Dziękuję.

(Rozmowy na sali)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Senator Tadeusz Kopeć:
Z tego, co pamiętam, pan senator Pupa… Myślę, 

że pani senator Hatka będzie miała okazję wypo-
wiedzieć się w dyskusji na temat tej ustawy. Pani 
senator wstrzymała się od głosu w głosowaniu, nie 
zgłosiła poprawek. Powtórzę może – bo było o to 
pytanie, pan senator Misiołek o to pytał – że nie było 
żadnych poprawek. W trakcie posiedzenia Komisji 
Zdrowia nie zostały zgłoszone żadne poprawki. Była 
tylko ta krótka dyskusja, którą starałem się w sposób 
precyzyjny przedstawić. Padł wniosek o zamknięcie 
dyskusji i wniosek o odrzucenie ustawy w całości.

Chciałbym ponadto zapytać o sprawy, które mnie 
też interesują. Czy na posiedzeniu komisji była mowa 
o naprotechnologii jako metodzie leczenia niepłod-
ności, jako alternatywie dla metody in vitro? Czy 
była mowa o statystykach – pan senator Kraska, jak 
słyszałem, podkreślał wspomnianą kwestię – dotyczą-
cych zdrowotności? Chodzi o to, jak wygląda sytuacja 
dzieci urodzonych w wyniku zastosowania metody 
in vitro i jaka jest ich zdrowotność.

I jeszcze jedno. Pan senator Piecha zwracał uwagę 
na ogromne koszty metody in vitro przy jednocze-
snym braku środków na leczenie dzieci poczętych tą 
metodą. Czy mógłby pan niejako obrazowo wyjaśnić 
tę sytuację? Byłbym za to bardzo wdzięczny. 

Chcę też życzyć panu senatorowi sprawozdawcy, 
żeby pan wytrwał i dzielnie się trzymał w trakcie 
udzielania odpowiedzi. Moim zdaniem jest to sy-
tuacja bez precedensu, żeby komuś w taki sposób 
przerywać…

(Rozmowy na sali)
Ja się nie spotkałem w ciągu swojej sześcioletniej 

pracy senatorskiej z taką sytuacją, nie pamiętam, 
żeby w ogóle miała miejsce taka sytuacja, w której 
marszałek i przewodniczący komisji zwracali uwagę, 
że sprawozdanie z posiedzenia komisji przedkładane 
przez sprawozdawcę… Dziękuję bardzo.

(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Ja nic nie rozumiem!)
(Senator Tadeusz Kopeć: Panie Marszałku…)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Pani Senator.
(Senator Tadeusz Kopeć: Dziękuję bardzo, Panie 

Marszałku…)
Nie, nie, nie. Teraz pani senator Zając zada py-

tania.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałabym zapytać senatora sprawozdawcę, nie-

jako w uzupełnieniu do pytania o naprotechnologię, 
czy na posiedzeniu była mowa o tym, że na przykład 
samorząd województwa podkarpackiego w swoim 
budżecie zagwarantował środki na naprotechnologię, 
ponieważ zdaniem większości osób, nie tylko lekarzy, 
specjalistów, metoda zapłodnienia pozaustrojowego 
in vitro nie jest metodą leczenia niepłodności. Czy 
była o tym mowa?

I drugie pytanie: czy była mowa o masowej ak-
cji zbierania podpisów przeciwko metodzie in vitro, 
w której wzięło udział mnóstwo Polaków – kobiet, 
mężczyzn, ludzi młodych, no, osób w różnym wieku 
i z różnych środowisk? Dziękuję.
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(senator T. Kopeć) rowie przed przegłosowaniem wniosku o odrzucenie 
całej ustawy przeanalizowali i porównali stan obecny 
ze stanem prawnym, jaki byłby po przyjęciu tej usta-
wy, czyli stan obecny, który według mnie pozwala 
na wyrzucanie zarodków, handlowanie zarodkami, 
dokonywanie eksperymentów na zarodkach, i tę 
ochronę, którą daje ta ustawa? Czy państwo to prze-
analizowali przed podjęciem decyzji o zaproponowa-
niu wyrzucenia ustawy do kosza? Dziękuję bardzo.

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

Senator Włodzimierz Cimoszewicz:
Bardzo dziękuję.
Ja mam cztery pytania, które zaczynają się od 

tej samej frazy, ale nie będę jej za każdym razem 
powtarzał, to znaczy: „czy w świetle współczesnej 
wiedzy medycznej”…

A więc, po pierwsze, czy zamrożenie zarodka 
równa się uśmierceniu tego zarodka?

Po drugie, czy zabieg hiperowulacji, który jest 
wstępnym etapem całej procedury in vitro – wspomi-
nał o tym senator Abgarowicz – jest nieobojętny dla 
organizmu kobiety i w związku z tym nie powinien 
być powtarzany?

Po trzecie, czy prawdą jest, że wczesna implantacja 
zarodka tuż po zabiegu hiperowulacji najczęściej koń-
czy się niepowodzeniem i odrzuceniem tego zarodka?

Po czwarte, czy prawdą jest, że implantacja zarod-
ka dokonana przy kolejnym cyklu owulacyjnym – a to 
oznacza wcześniejsze zamrożenie zarodka – najczę-
ściej kończy się powodzeniem? Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan Senator Borowski, proszę uprzejmie.

Senator Marek Borowski:
Ja częściowo miałem te same pytania, które przed-

stawił pan senator Cimoszewicz. Ale rozumiem, że 
pan senator zapamiętał je, bo nic nie pisał.

(Senator Piotr Zientarski: Nie, nie, wszystko pa-
mięta.)

Dobrze.
(Senator Stanisław Kogut: Bo to jest geniusz.)
(Wesołość na sali)
Dobrze. Pamięta, dobrze.
Ja mam następujące pytanie. Mianowicie ja ro-

zumiem, że są ludzie, którzy ze względu na swoje 
przekonania religijne, światopoglądowe, uważają, że 

Jeśli chodzi o kwestie szczegółowe, o które pytała 
pani senator Zając, to o naprotechnologii niestety 
nie rozmawialiśmy na tym posiedzeniu komisji zbyt 
wiele. W zasadzie osoby, które uczestniczyły w tym 
posiedzeniu, w większości nie są przekonane do tej 
ustawy, więc senatorowie zwracali uwagę przede 
wszystkim na te kluczowe błędy ustawy, o których 
starałem się powiedzieć czy o których mówili sena-
torowie. Ale nie było nic o tym programie naprotech-
nologii. Ja sam nawet myślałem, żeby o to pytać, ale 
niestety nic o tym nie było.

A co do analiz, to myślę, że przedstawi je szczegó-
łowo pan minister, ponieważ rząd ma przygotowane 
wszelkie analizy. Wiem z dyskusji w Sejmie, że to, 
o co państwo pytali, było kilkakrotnie przedstawiane. 

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, 
były jeszcze pytania pana senatora Dobkowskiego. 
Chodziło o to pomieszanie pokoleń…)

Ja myślę, że ustawa… Teraz nie pamiętam tych… 
Myślę, że ona w sposób precyzyjny to określa…

(Senator Stanisław Jurcewicz: Dwadzieścia pięć. 
Trzeba było się przygotować!)

Dwadzieścia pięć, tak. Ale myślę, że pan minister 
to doprecyzuje.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Teraz zadają pytania panowie senatorowie 

Abgarowicz, Cimoszewicz i Borowski.
Proszę bardzo, pan senator Abgarowicz.

Senator Łukasz Abgarowicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, to trudna ustawa, która wymaga 

kompromisu. W związku z tym mam do pana dwa 
pytania. Jedno dość szczegółowe, w związku z opi-
nią, którą pan wyraził, to znaczy że niedostatecznie 
jest opisany roczny okres prób przezwyciężania nie-
płodności przed podjęciem procedur in vitro. Wyraził 
pan przekonanie, że to nie jest dość zabezpieczone. 
Rozumiem, że pan przedstawiał przekonanie więk-
szości, która proponowała odrzucenie ustawy.

(Senator Tadeusz Kopeć: Tak jest, Panie 
Senatorze…)

Mam więc pytanie. Czy państwo rozważyli, jak 
bardzo stresująca i obciążająca dla organizmu kobiety 
i w ogóle dla kobiety jest procedura stymulacji owula-
cji? Wydaje mi się, że każda kobieta zrobi wszystko, 
co można, zanim do tej procedury przystąpi.

I drugie pytanie, bardziej fundamentalne. Jak po-
wiedziałem, chodzi o trudną ustawę, tu trzeba pod-
chodzić do sprawy na chłodno. Czy państwo senato-
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(senator M. Borowski) się kompetentny, by wchodzić tak głęboko w specja-
listyczne zagadnienia medyczne. W wielu krajach, 
Panie Marszałku, nie można mrozić zarodków, więc 
wydaje mi się, że…

(Głos z sali: W ilu?)
Proszę?
(Głos z sali: W jakich?)
Pojęcie zamrażania zarodków nie istnieje w Turcji, 

nie istnieje w Niemczech. Ogromny nakład pracy 
biura analiz Senatu, które opisało te procedury… 
Co ja mogę powiedzieć? Medycyna idzie do przodu 
i o ile wiem, w Stanach Zjednoczonych proces hor-
monalnego leczenia przebiega znacznie łagodniej. Nie 
jest to tak bolesne, nie odbywa się kosztem zdrowia 
kobiety. Myślę jednak, że to nie jest kwestia mojej… 
Ja mam ugruntowane przeświadczenie w tej sprawie 
i nie chcę…

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Cimoszewicz chciałby dopytać. Nie 
uzyskał pan odpowiedzi na pytanie?

Proszę.

Senator Włodzimierz Cimoszewicz:

Dziękuję serdecznie.
W gruncie rzeczy nie uzyskałem odpowiedzi na 

żadne ze swoich pytań i dlatego chciałbym…
(Senator Tadeusz Kopeć: Nie czuję się kompetent-

ny, by… Przepraszam.)
W związku z tym mam tylko jedno pytanie. Nie 

będę więcej zabierał głosu. Czy słusznie rozumuję, 
iż komisja podjęła decyzję i zajęła swoje stanowisko 
bez rozważenia medycznego aspektu całego tego za-
gadnienia, czyli kierując się innymi przesłankami niż 
medyczne? Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Senator Tadeusz Kopeć:

W moim przeświadczeniu wchodzimy w pole-
mikę, bo… Ja znowu musiałbym powiedzieć swoje 
własne zdanie na temat tego, czym różni się ta ustawa 
od obecnego stanu…

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze 
Sprawozdawco…)

Milczę.
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Jeżeli to nie było 

rozważane…)
Nie było.

tworzenie sześciu zarodków i niewszczepianie ich 
wszystkich jest niewłaściwe, a więc że nie powinno 
to mieć miejsca. W związku z tym mam pytanie: 
jeżeli para, która chce skorzystać z omawianej tu 
procedury, przychodzi do właściwego ośrodka, to 
czy ona jest zobowiązana do tego, żeby wytworzyć 
sześć zarodków, czy też może zażądać, aby był to 
tylko jeden zarodek? Innymi słowy: czy ustawa na-
rzuca pewne rozwiązania konkretnej parze, której 
przekonania światopoglądowe nie pozwalają się na 
nie zgodzić? Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Tadeusz Kopeć:

W odpowiedzi na pytanie pana senatora 
Abgarowicza… No, nie analizowaliśmy tego, o co 
pan pytał na końcu. Było tylko głosowanie. Ja ro-
zumiem, o co chodzi… Obecny stan prawny to jest 
wolna amerykanka i po prostu…

(Senator Łukasz Abgarowicz: Chodzi o odpowie-
dzialność za tę decyzję.)

Pięciu senatorów, Panie Senatorze, wzięło tę od-
powiedzialność, ja również. Ja nie wiem, czy teraz… 
Jestem w bardzo dziwnej sytuacji i nie wiem, czy 
mam wypowiedzieć swój pogląd na ten temat, czy...

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Nie, Panie 
Senatorze.)

Bo ja bym go wypowiedział.
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, 

pan jest sprawozdawcą komisji.)
Tak. Nie rozmawialiśmy tak szczegółowo. No, po 

prostu odrzuciliśmy…
(Głosy z sali: Nie było takiej rozmowy?)
Nie. Po prostu…
Pytania pana marszałka i pana premiera 

Cimoszewicza. Znam ten problem i wiem, co to zna-
czy leczenie hormonalne. Wszyscy państwo pewnie 
również… Powiem tak: to nie było przedmiotem 
dyskusji. Połączę to może z odpowiedzią na pyta-
nie pana marszałka Borowskiego. Panie Marszałku, 
ustawa mówi, że do sześciu… A więc para ma prawo 
zażądać, że będzie to na przykład jeden zarodek albo 
dwa. I one będą implantowane. Ustawa mówi, że do 
sześciu… Ogranicza w jakiś sposób to, co jest dziś, bo 
dziś w zasadzie nikt nie mówi nic na ten temat. Panie 
Marszałku – zwracam się tu do pana Cimoszewicza 
– myślę, że pan minister szczegółowo to wyjaśni. Nie 
jestem specjalistą i jako inżynier górnik nie czuję 
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szedł do tej wiedzy? Czy pan robił jakieś głosowania, 
czy pan odczytywał mowę ciała, czy też rejestrował 
pan spontaniczne okrzyki? Jak pan doszedł do tych 
przekonań? Bardzo mnie to frapuje.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Senator Tadeusz Kopeć:

Senator Lasecki pytał, czy było… Znaczy, nie 
rozmawialiśmy o naprotechnologii zbyt wiele. 
Oczywiście było to poruszane, to jest oczywiste. 
Chyba pani senator Czudowska i pan senator Kraska 
wielokrotnie wypowiadali się o tym w trakcie dysku-
sji. Praktycznie tylko oni. Pytali, ale odpowiedzi pana 
ministra były lakoniczne w takim sensie, że oczywi-
ście ustawa to przewiduje, lecz dotyczy in vitro.

I między innymi, Panie Senatorze Sepioł, właśnie 
reakcje pań i panów senatorów świadczyły o tym, że 
odpowiedzi ich nie satysfakcjonowały, co starałem 
się napisać, a na pewno pan minister nie przekonał 
pięciu członków komisji do swojego poglądu na temat 
jakości tej ustawy. Tak że…

(Senator Janusz Sepioł: I głosowanie to wyraziło.)
I głosowanie to wyraziło. Przecież miałem prawo 

użyć takich słów. Nie wiem, jeżeli pana aż tak bardzo 
zabolało, że staram się…

(Senator Bogdan Pęk: Boli, boli!)
…w sposób bardzo uczciwy to pokazać… W koń-

cu, powiedzmy sobie szczerze, komisja odrzuciła ten 
wniosek, więc to chyba też o czymś świadczy. Na 
pewno byłoby dziwne, gdybym jako sprawozdawca 
przyjętego wniosku w taki sposób się wyrażał. Może 
było to nie do zrozumienia przez pana, ale wydaje 
mi się, że bliższe jest postawie członków większości 
komisji to, co powiedziałem.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, Panie 
Senatorze…)

(Senator Sławomir Preiss: Ale nie uzyskałem od-
powiedzi na moje pytania z komentarza.)

Proszę? Aha, pan pytał o to, czy jest… Przepraszam.
(Senator Bogdan Pęk: Już stwierdził, że to jest 

leczenie.)
Aha, czy jest leczenie?
(Senator Sławomir Preiss: To proszę sobie ewentu-

alnie notować pytania i potem na każde odpowiadać. 
Dobrze?)

Podał pan przykład swojej pracownicy. Tak?
(Senator Sławomir Preiss: Pytałem, czy była roz-

mowa na posiedzeniu komisji… Prosiłem o komen-
tarz lub informację, czy była mowa, że metoda in 
vitro jest jedną z metod leczenia.)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Rozumiem.
Panowie senatorowie Lasecki, Preiss i Sepioł.
Pan senator Lasecki. Proszę bardzo.

Senator Jarosław Lasecki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, nazwa tej ustawy brzmi tak: 

ustawa o leczeniu niepłodności. Czy na posiedzeniu 
komisji były omawiane inne metody leczenia niepłod-
ności jak tylko procedura medycznie wspomaganej 
prokreacji? Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Preiss.

Senator Sławomir Preiss:
Panie Senatorze, wsłuchałem się w pańską wy-

powiedź. Nawiążę do wcześniejszego pytania pana 
senatora Laseckiego i pytania, które zadał senator 
Kraska, czyli w jaki sposób leczy się niepłodność. 
Ja uważam, że metodą in vitro leczy się niepłodność. 
Podam panu przykład. Moja pracownica w 2004 r. 
dzięki tej metodzie wydała na świat piękną dziew-
czynkę. W 2009 r. spotkałem ją i poinformowała 
mnie, że teraz naturalnie zaszła w ciążę. Czy pan 
to kwestionuje? I czy ten temat był na posiedzeniu 
komisji poruszany?

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, jeszcze pan senator Sepioł zada 

pytania.

Senator Janusz Sepioł:
Zdecydowałem się zadać pytania, ponieważ je-

stem bardzo poruszony stylem pana wypowiedzi. 
Ale muszę pana rozczarować – nie zaskoczyła mnie 
ta gorliwość, bo ona u takiego konwertyty jest do 
jakiegoś stopnia zrozumiała, ale…

(Senator Bogdan Pęk: Ale co to jest? Wrzucanie 
czy debata?)

…zdziwiły mnie używane przez pana wielokrot-
nie frazy: „niesatysfakcjonujące były wyjaśnienia”, 
„bezpodstawnym twierdzeniem było” et cetera. 
Interesuje mnie, w jaki sposób pan doszedł do ta-
kich stwierdzeń, a przede wszystkim dla kogo to było 
niesatysfakcjonujące. Czy dla komisji w całości, czy 
dla pana? A jeśli dla komisji w całości, to jak pan do-
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(senator T. Kopeć) Ponadto nie odpowiedział pan na pytanie jednego 
z kolegów senatorów, czy ta ustawa do czegokolwiek 
przymusza obywateli. Czy daje im prawo do tego, 
aby zgodnie ze swoimi przekonaniami etycznymi 
bądź religijnymi korzystać z tego uprawnienia bądź 
nie korzystać?

Nie dał pan wreszcie odpowiedzi na fundamen-
talne pytania medyczne, które trzeba sobie postawić. 
Ja, jako były lekarz, niepraktykujący od dwudziestu 
dwóch lat, chcę wiedzieć na przykład, co się pojawiło 
w ciągu ostatnich dwudziestu dwóch lat w dziedzi-
nie… no, różnych metod leczenia niepłodności, bo 
nie tylko o jedną metodę chodzi, i jakie są skutki 
rozwiązań będących rozwiązaniami alternatywnymi 
w stosunku do tej metody. Jeżeli takie pytania nie 
zostały postawione, a odpowiedzi nie zostały udzie-
lone, i to nie tylko przez pana ministra, ale przez 
samą komisję podczas jej posiedzenia, to uważam, 
że spartaczyliście państwo pracę. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, może pan senator będzie w stanie 

odpowiedzieć na te pytania.
(Rozmowy na sali)
Dobrze, moment, Panie Senatorze.
Teraz ja mam pytanie do pana sprawozdawcy, wła-

śnie w sprawie ewentualnego przymuszania. Wiem, 
że toczyła się dyskusja także wokół tego, czy dopuścić 
do korzystania z tej metody tylko małżeństwa, czy 
także osoby w innych związkach, w wolnych związ-
kach. Czy były na posiedzeniu komisji wypowiedzi, 
że osoby w wolnych związkach można dopuścić, ale 
tylko pod warunkiem, że przed zastosowaniem tej 
metody zawrą związek małżeński? Czy były tego 
typu wypowiedzi?

I na tym kończymy tę serię pytań.
Proszę bardzo.

Senator Tadeusz Kopeć:
Może najpierw odpowiem panu marszałkowi. Jako 

jedno z pierwszych starałem się przytoczyć… Pani se-
nator Czudowska zadała pytanie, czy ustawa przewi-
duje zabezpieczenia przed możliwością wystąpienia 
nadużyć polegających na skorzystaniu z procedury 
in vitro dostępnej dla związków pozamałżeńskich 
przez homoseksualistów utrzymujących, że tworzą 
nieformalny związek z kobietą. O to panu marszał-
kowi chodziło?

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Nie, nie o to mi 
chodziło.)

Czy tylko dla małżeństw? Tak, było to porusza-
ne…

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Czy było poru-
szane, że…)

Ale to jest oczywiste i wynika z ustawy. Przecież 
rząd zatytułował ustawę: o leczeniu niepłodności. 
Przecież o tym rozmawialiśmy bardzo szczegóło-
wo. Była dyskusja, oczywiście. Ja już nawet tego nie 
poruszałem, ale jeden z senatorów podniósł kwestię 
tego, że jest to zły tytuł, że ustawa nie powinna się 
tak nazywać. Ja nie chciałem tak bardzo szczegółowo 
o tym państwu mówić, ale była taka dyskusja.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz pytania zadaje pan senator Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam krótkie pytanie do senatora sprawozdawcy, 

chodzi również o to, czy to było poruszane na po-
siedzeniu komisji. Mianowicie art. 91 pkt 3 projektu 
ustawy zawiera przepis mówiący o zmianach, które 
należy wprowadzić w kodeksie rodzinnym i opiekuń-
czym. I jest tam zapis, że kobieta, która jest w ciąży 
dzięki metodzie in vitro, może wybrać dowolnego 
mężczyznę na ojca swojego dziecka. Czy była w ko-
misji mowa o tym, że jest to pośrednia próba wpro-
wadzenia homoadopcji? Dziękuję.

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

Senator Bogdan Klich:
Panie Senatorze, przyjął pan dość niekonwencjo-

nalną metodę relacjonowania przebiegu posiedze-
nia komisji. Ja to szanuję, uważam, że starał się pan 
w sposób wyczerpujący pokazać nam przebieg dys-
kusji na posiedzeniu komisji. Jednak równocześnie 
udowadnia nam pan, że komisja nie przedyskutowała 
i nie udzieliła sobie odpowiedzi na zasadnicze pytania 
łączące się z problemem, który dzisiaj rozważamy. 
Jeżeli pańska relacja jest wyczerpująca, a do tego pan 
dążył, to nie znajdujemy na przykład odpowiedzi na 
fundamentalne pytanie, w jakim stopniu ta ustawa 
porządkuje sytuację, z którą mamy do czynienia od 
ponad dwudziestu lat, że w sposób niekontrolowany, 
powiedziałbym, bez żadnej wiedzy społeczeństwa 
i odpowiednich organów, stosowane jest zapłodnienie 
pozaustrojowe. Na ile ta ustawa ma przewagę – albo 
może nie ma takiej przewagi – nad tą wolną amery-
kanka, która w Polsce się odbywa?
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(senator T. Kopeć) Pan senator Słoń – dopisuję.
Ogłaszam półgodzinną przerwę na otwarcie wy-

stawy dotyczącej Polaków w Bośni i Hercegowinie.
Ogłaszam przerwę do 12.30.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 03 

do godziny 12 minut 45)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę panów senatorów sekretarzy o za-

jecie miejsc przy stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o leczeniu niepłod-
ności.

Przypominam, że przed przerwą w obradach 
państwo senatorowie zadawali pytania sprawozdaw-
cy Komisji Zdrowia, panu senatorowi Tadeuszowi 
Kopciowi. Kontynuujemy zadawanie pytań.

Bardzo proszę o zadanie pytania… Pan senator 
Rulewski jest nieobecny.

Pani senator Możdżanowska. Bardzo proszę.

Senator Andżelika Możdżanowska:
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, chciałabym zapytać, czy podczas 

posiedzenia Komisji Zdrowia był poruszony temat 
opinii profesora Marka Chmaja oraz opinii sporzą-
dzonej przez Biuro Analiz Sejmowych, w których 
stwierdza się, że finansowanie metody in vitro wy-
łącznie w przypadku osób pozostających w związku 
małżeńskim jest zgodne z konstytucją. Czy była taka 
rozmowa, polemika, czy nie?

Senator Tadeusz Kopeć:
Odpowiadam: niestety nie. Ja znam te opinie.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski chce zadać pytanie. Bardzo 

proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku, za cierpliwość i zro-

zumienie. Spóźniłem się.
Panie Senatorze Sprawozdawco!
Wydaje mi się, że pan, przedstawiając spra-

wozdanie, przedstawił je w sposób nieobiektywny. 
Rzeczywiście prawdą jest… Pan wskazał, co mówiła 
większość, a nie sprawozdawał tego, co mówiła i jak 
przedstawiała swoje stanowisko mniejszość. I moje 
pytanie jest takie: czy mógłby pan przedstawić, co 

Senatorowie, ci oczywiście, którzy głosowali 
przeciwko tej ustawie, to znaczy za jej odrzuceniem, 
myślę, że jednogłośnie… I to starałem się w moim 
wystąpieniu poruszyć, że oczywiście my, pięciu sena-
torów, nie wyobrażaliśmy sobie, żeby to było dostępne 
poza małżeństwem. Starałem się też…

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Chodzi mi o to, 
czy warunkiem, załóżmy… Czy był taki głos, aby 
wprowadzić warunek, że można dopuścić do tego, 
załóżmy, parę, mężczyznę i kobietę w wolnym związ-
ku, ale pod warunkiem, że zawrą związek małżeński? 
Czyli to byłoby jako taki warunek…)

Nie, Panie Marszałku, nie było…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: To tylko tyle, 

nie… Dobrze. I jeszcze odpowiedzi na pytania dwóch 
senatorów. Senatorowie Ryszka i Klich zadawali py-
tania.)

Pan, Panie Ministrze, zadał wiele pytań, które 
wchodzą w sferę dyskusji. I ja znowu nie wiem…

(Głos z sali: Rzetelność pracy komisji.)
Rzetelność pracy komisji? Komisja rozpoczęła 

proces w Senacie… Ja mam nadzieję, że państwo 
teraz w dyskusji, w zgłoszonych poprawkach, zrobi-
cie, że tak powiem, dalszy gest. Ja nie rozumiem: pan 
obciąża komisję nieodpowiedzialnością? Myślę, że to 
nie jest uczciwe w stosunku do osób, które mają taki 
pogląd. Panie Ministrze, różnimy się tym…

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Przepraszam! 
Proszę nie polemizować z salą, Panie Senatorze.)

Ja nie mogę… Wszystkie pytania…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Proszę nie pole-

mizować z salą, Panie Senatorze.)
Wszystkie pytania idą w kierunku wykazania 

skrajnej nieodpowiedzialności członków komisji, 
Panie Marszałku. Proszę to oceniać w ten sposób.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Oceny pracy komisji można zawrzeć i powinno 

się je zawrzeć w wystąpieniach.
Pan senator Ryszka otrzymał odpowiedź?
(Senator Czesław Ryszka: Pytałem o adopcję, czy 

była mowa o tej kwestii.)
Nie, nie.
Dobrze, dziękuję.
Zapisani do pytań są państwo senatorowie 

Rulewski, Pinior i pani senator Możdżanowska.
(Głos z sali: Senator Pinior nie.)
Wszyscy po kolei otrzymają możliwość zadawania 

pytań, ale w tej chwili muszę ogłosić półgodzinną 
przerwę.

Czy pan senator Pinior wycofuje się z pytania? 
Wycofuje się, dobrze. To skreślam.

(Głos z sali: Jeszcze senator Słoń.)
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(senator J. Rulewski) ści powinno to być tylko i wyłącznie dla małżeństw. 
Ale to jest moje zdanie. Ta sprawa była w ten sposób 
przedstawiona w trakcie posiedzenia komisji.

Trzecie pytanie dotyczyło adopcji. O tym nie roz-
mawialiśmy.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
To już wszystko. Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Słoń. Bardzo proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, w swoim obszer-

nym sprawozdaniu mówił pan o pytaniach senatorów 
kierowanych do pana ministra, na które senatorowie 
nie uzyskali odpowiedzi. Czy wpłynęły odpowiedzi 
na wspomniane pytania lub czy pan minister zade-
klarował, że odpowie pisemnie? Czy wiadomo panu, 
czy wspomniane odpowiedzi już wpłynęły do komi-
sji, tak, żeby mógł z nich skorzystać każdy senator? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Kopeć:
Ja starałem się… To znaczy nie było… Muszę 

powiedzieć, że na wszystkie zadawane pytania pani 
senator i senatorów zostały przez pana ministra 
udzielone odpowiedzi w trakcie posiedzenia komi-
sji. I myślę, że w moim wystąpieniu przedstawiłem 
to w sposób bardzo rzetelny. Nie było próśb o odpo-
wiedzi na piśmie.

(Senator Krzysztof Słoń: Było pytanie dotyczące 
bodajże finansowania programu i…)

Ja przepraszam, ale jeżeli takie pytanie było, to 
nie pamiętam.

(Senator Krzysztof Słoń: Mówił pan o tym, Panie 
Senatorze.)

To już teraz nie pamiętam. Przepraszam.
Może pan minister w następnej kolejności się…

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Pani senator Barbara Borys-Damięcka. Bardzo 

proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję.
Mam do pana następujące pytanie. Skoro na fun-

damentalne pytanie pana senatora Cimoszewicza, 

mówiła i jak argumentowała swoje stanowisko mniej-
szość? Bo taka była, prawda?

Drugie pytanie…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Bardzo 

proszę, Panie Senatorze…)
Ale to nie wszystkie pytania.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Ma pan 

jeszcze pytania?)
Tak.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Ile ma pan 

pytań, Panie Senatorze?)
Dwa. Dwa krótkie.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Dobrze. 

Proszę.)
Niewątpliwie w ustawie przyjęto pewne rozsze-

rzenie, czyli możliwość przeprowadzania zabiegów 
w przypadku związków nieformalnych. To jest coś 
ponad to, co nakłada na nas konstytucja – chodzi 
o obowiązek wynikający z art. 18. Pytanie moje jest 
takie: czy wobec liczby, którą mi pan podał, 260 mi-
lionów na takie zabiegi… Czy starczy środków na za-
biegi dla małżeństw? Czy nie będzie sytuacji, w któ-
rej dla małżeństw, znajdujących się pod szczególną 
opieką państwa, środki będą niezabezpieczone, bo 
inne osoby będą korzystały z tej procedury?

Trzecie pytanie. Czy rozważano… Czy ma pan 
wiedzę na temat możliwości zmniejszenia stopnia 
trudności adopcji? Niewątpliwie omawiana tu pro-
cedura rozwiązuje szereg problemów dotyczących 
macierzyństwa i rodzicielstwa, ale jest też w pewien 
sposób konkurencyjna wobec bardzo trudnych pro-
cesów adopcji. Dziękuję bardzo.

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

Senator Tadeusz Kopeć:
Odpowiadając na pierwsze pytanie, powiem, że 

ja naprawdę… To nawet było trochę dziwne… Ja na-
prawdę starałem się przedstawić wszystkie wystą-
pienia, które były na posiedzeniu Komisji Zdrowia. 
Poza wystąpieniem pana przewodniczącego, który 
prowadził posiedzenie komisji, nie było wystąpień 
przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. A więc 
w taki, a nie inny sposób starałem się przedstawić 
sprawozdanie.

Odpowiadam na drugie pytanie. Pan minister – ja 
podałem tę kwotę – mówił o całości środków przezna-
czonych… To jest 245 milionów zł. Zgadzam się tu 
z panem senatorem. Moja opinia… Znowu nie wiem, 
czy mówię dobrze… Oczywiście w pierwszej kolejno-
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(senator B. Borys-Damięcka) (Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale proszę 
odpowiedzieć…)

(Senator Bogdan Klich: Ale „my” to znaczy kto?)
(Senator Stanisław Kogut: PO.)
Państwo, czyli koalicja rządząca. Doprecyzowuję: 

koalicja rządząca, Platforma Obywatelska – PSL prze-
jeżdża ustawą przyjętą przez rząd…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Panie 
Marszałku, przepraszam…)

…siódmego…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: …mam proś-

bę żeby pan sprawozdawca nie krzyczał.)
(Rozmowy na sali)
Ale pan…

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, czy to pan prowadzi obrady?
I proszę o spokój. Proszę o spokój.
(Senator Bogdan Klich: Pan prowadzi. I niech pan 

je prowadzi dobrze.)
(Senator Stanisław Kogut: Ale zadawajcie kon-

kretne pytania.)
Proszę o spokój. Nie udzieliłem panu głosu.
(Senator Bogdan Klich: Jak ja mam tolerować taką 

sytuację?)
Proszę nie zabierać głosu bez pozwolenia.
Pani senator ad vocem…
(Rozmowy na sali)
Pan zakończy…
(Senator Bogdan Klich: Ale muszę zwrócić uwa-

gę…)
Proszę mi nie zwracać uwagi. Ja mogę panu 

zwracać uwagę, ja jestem do tego powołany. I pro-
szę, żeby…

(Senator Bogdan Klich: Ja panu zwracam uwagę, 
żeby pan się wywiązał z…)

Proszę nie mówić, bo odebrałem panu głos. Proszę 
nie mówić!

Kulturalny człowiek zgłasza się do głosu przez 
podniesienie ręki. Pan nie podniósł ręki.

(Senator Stanisław Kogut: Ja kulturalnie podnoszę 
rękę.)

Proszę…
(Senator Bogdan Klich: I pana marszałka…)
Pan mnie nie będzie pouczał, proszę pana, bo…
(Senator Bogdan Klich: Nie próbuję pana pouczać.)
Dobrze.
Proszę kontynuować odpowiedź, Panie Senatorze.
I proszę o kulturalne zachowywanie się se-

natorów, jednych i drugich. I tych z Platformy 
Obywatelskiej, i tych z PiS, a szczególnie pana se-
natora Klicha…

(Rozmowy na sali)
Proszę nie opowiadać…
Proszę.

pana senatora Borowskiego i Abgarowicza udzielił 
pan odpowiedzi, że komisja nie pochyliła się nad 
niebywale ważnymi problemami ewentualnej przy-
szłości po przegłosowaniu obalenia wspomnianej 
ustawy… A to były pytania fundamentalne. I bardzo 
mnie dziwi, że komisja w ogóle nie zastanawiała się 
nad przyszłością. 

I z tym się wiąże moje drugie pytanie. Zwyczajem 
każdej komisji jest troska o skutki ewentualnego przy-
jęcia ustawy lub jej obalenia. W jakiś sposób obciąża-
ją one komisję. Tak więc moje drugie pytanie brzmi: 
czy państwo nie liczą się z głosem społeczeństwa? 
Bo w dniu, w którym państwa komisja obradowała, 
z oficjalnych wyników podawanych na portalach inter-
netowych i w publikowanej prasie wynikało, że 72% 
polskiego społeczeństwa opowiada się za przyjęciem 
omawianej tu ustawy. Dzisiaj – a właściwie to jest to 
wiadomość z wczoraj – 78% społeczeństwa opowiada 
się za przyjęciem wspomnianej ustawy. Czy głos spo-
łeczności był w jakiś sposób dyskutowany i omawiany? 
Czy zostało uwzględnione, że społeczeństwo jednak 
chce przyjęcia ustawy, o której mowa, czy wspomnianą 
kwestię też państwo zlekceważyli? Dziękuję.

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

Senator Tadeusz Kopeć:
To znaczy… Wydaje mi się, że pani senator zadaje 

takie retoryczne pytania…
(Senator Bogdan Pęk: Kłamstwo w tytule usta-

wy…)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Moje pytanie 

jest konkretne.)
To ja pani też konkretnie odpowiem, że komisja 

oczekiwała na przykład na poprawki składane przez 
członków Platformy Obywatelskiej. Gdyby były takie 
poprawki, to może nie byłoby wniosku o odrzucenie, 
tylko poprawki zostałyby przyjęte.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ad vocem.)
I będziecie państwo jeszcze mieli okazję przez cały 

dzisiejszy dzień i jutro, a może i na następnym posiedze-
niu, daj Boże, pochylać się nad omawianym tu tematem. 
I zróbcie coś ze wspomnianą ustawą. No bo to jest… Ja 
odwrócę pytanie. A jak się państwo… My mamy takie 
zdanie, że ustawa w obecnej wersji… I to nie jest zdanie 
tylko pięciu członków Komisji Zdrowia. To jest zdanie 
członków podkomisji w Sejmie, to jest zdanie Komisji 
Zdrowia w Sejmie, to jest zdanie wyrażone podczas pro-
cedowania w Sejmie. Przecież państwo, że się tak wyrażę, 
przejeżdżacie omawianą tu ustawą jak walcem…
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…a nie na posiedzeniu komisji, tak jak zrobili to 
pozostali…

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Pani Senator, przepraszam bardzo. Nie będziemy 
komentowali odpowiedzi, bo nie mamy zwyczaju 
w Senacie komentować odpowiedzi udzielanych przez 
senatorów sprawozdawców.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale pan se-
nator nie odpowiedział mi na pytanie.)

To bardzo proszę o zadanie drugiego pytania. Nie 
ma w naszym regulaminie wniosku formalnego o ko-
mentowanie odpowiedzi senatora, ministra et cetera. 
Możemy zadać dodatkowe pytanie.

(Senator Tadeusz Kopeć: Dokładnie.)
Ja zresztą udzieliłem pani senator głosu ad vocem, 

choć pani nazwisko w wypowiedzi pana senatora nie 
było wymienione.

Pan senator Andrzej Matusiewicz zadaje następne 
pytania…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale czy ja 
mogę wobec tego ad vocem poprosić o udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, na które nie otrzymałam od-
powiedzi?)

Może pani senator.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: I mogę to 

zrobić teraz?)
Proszę bardzo zadać pytanie. Proszę uprzejmie.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Moje drugie pytanie brzmiało tak: czy państwo 
w trakcie procedowania w sprawie odrzucenia bądź 
przyjęcia ustawy wzięli pod uwagę – czy w ogóle 
mieli państwo świadomość – i zaznajomili się z wy-
nikami sondażu, w którym 72% społeczności polskiej 
wypowiedziało się za przyjęciem tej ustawy w dniu, 
w którym państwo debatowali, a w wczoraj było to 
78%? Czy państwo, dyskutując na ten temat, uwzględ-
nili stanowisko obywateli, którzy w tej sprawie się 
wypowiedzieli?

Senator Tadeusz Kopeć:

Odpowiadam na pytanie pani senator. Mieliśmy 
świadomość… Można z tego domniemać, że pięciu 
członków Komisji Zdrowia jest w 28%, jeśli chodzi 
o wyniki sondaży, o których pani mówi.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Andrzej Matusiewicz. Bardzo proszę.

Senator Tadeusz Kopeć:

Podkreślam w takim razie – może do pani senator 
to trafi – że pięciu członków Komisji Zdrowia uważa, 
że przyjęcie ustawy w kształcie zaproponowanym 
przez rząd jest złe. To rozwiązanie niczym nie różni 
się albo bardzo niewiele różni się od obecnego stanu 
rzeczy. Takie jest nasze stanowisko. Jeśli państwo 
macie inne zdanie w tej kwestii, to macie czas dziś 
i jutro na naprawienie tego i przekonanie nas… Ja 
złożę czterdzieści osiem poprawek, które państwo 
będziecie mogli rozpatrywać i odnieść się do nich.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ja chciałbym 

ad vocem…)
Ad vocem? Proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Przede wszystkim chciałabym prosić, żeby pan 
marszałek wyspokoił napięcie, jakie sam dla siebie 
stwarza pan sprawozdawca.

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Zrobiłem 
to przed chwilką.)

Dziękuję bardzo.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Bardzo 

proszę. Drugi raz już nie będę tego robił, bo w tej 
chwili jest już cisza na sali. Nie wymagajmy, żeby była 
cisza, skoro jest cisza. Bardzo proszę, Pani Senator.)

Bardzo bym prosiła kolegę sprawozdawcę, żeby 
nie odwracał kota ogonem, bo to na nic się nie zda, 
to wszystko jest rejestrowane i protokołowane. To 
po pierwsze.

(Senator Tadeusz Kopeć: Tak, wiem i bardzo się 
cieszę…)

Ale teraz ja mówię.
(Senator Tadeusz Kopeć: Przepraszam.)
Po drugie, bardzo proszę nie krzyczeć na mnie 

ani na nikogo, kto zabiera głos, bo to jest dowód na 
to, że pan ma problemy z udzielaniem odpowiedzi 
na pytania.

Po trzecie, pan przed chwilą po raz drugi stwier-
dził, że pan sam wniesie czterdzieści osiem poprawek. 
Dlaczego pan ma pretensje do innych członków tej ko-
misji, którzy nie wnieśli poprawek? Dlaczego pan ma 
do nich pretensje? Nie wnieśli poprawek, ponieważ 
opowiedzieli się za przyjęciem ustawy bez poprawek, 
co jest jednoznaczne z tym, że w takiej sytuacji po-
prawek się nie wnosi. Pan dzisiaj wnosi te poprawki…

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Ale to już 
nie jest ad vocem, Pani Senator. W tej chwili to już 
jest przedłużona debata.)
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Senator Tadeusz Kopeć:

Może najpierw odpowiem na pytanie, o czym była 
mowa w trakcie dyskusji na posiedzeniu komisji. 
Oczywiście rozmawialiśmy również o tym. Ja o tym 
już mówiłem, więc nie będę powtarzał, że tylko dla 
małżeństw. Przypomniałem tylko wymienioną przez 
pana ministra kwotę, którą państwo przeznaczy na 
leczenie niepłodności metodą in vitro. Mam nadzie-
ję, że pan minister będzie miał jeszcze możliwość… 
Pamiętam, że była to kwota 245 milionów zł. Nie 
było mowy o jakimś podziale na małżeństwa, pary 
nieformalne czy kobiety samotne. O tym nie rozma-
wialiśmy.

(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku, 
mogę ad vocem?)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Nie ma takiej możliwości. Ewentualnie dodatkowe 

pytanie…
(Senator Aleksander Pociej: Ale ja zadałem pyta-

nie, na które sprawozdawca nie odpowiedział.)
No ale ma prawo nie odpowiadać na pytanie, Panie 

Senatorze. Chce go pan zmusić?
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Od kiedy jest 

tak, że sprawozdawca ma prawo nie odpowiadać na 
pytania?)

(Senator Aleksander Pociej: To proszę powiedzieć, 
że pan nie chce odpowiedzieć.)

Pani Senator, czy pani zdaniem sprawozdawca 
ma odpowiedzieć na pytanie pana senatora Pocieja, 
tak jak pan senator Pociej sobie życzy? No, proszę 
państwa, nie róbmy sobie żartów. To sprawozdawca 
decyduje o odpowiedzi.

Pan senator Stanisław Kogut. Bardzo proszę.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze! Drodzy Goście! Zanim zadam py-
tanie, pozwolę sobie westchnąć: Boże mój, Boże, co 
się na tej sali dzieje? Co się na tej sali dzieje?

Panie Senatorze Sprawozdawco, gratuluję panu 
odporności na ten atak, nieludzki wręcz atak na pań-
ską osobę.

Ja zadam panu proste pytania. A ministra będę 
prosił, żeby wypowiedział się – powiem ostrzej – na 
temat pewnych kłamstw. Przecież to nie jest ustawa, 
która dotyczy leczenia. Chcę, żeby pan powiedział, 
czy o leczenie tu chodzi, czy nie.

Pierwsze pytanie, Panie Senatorze Sprawozdawco. 
Czy analizowaliście biznes in vitro i powikłania po 
in vitro? Dlaczego o to pytam, Drodzy Państwo? Bo 
na in vitro mają iść pieniądze ze służby zdrowia. 
Eksperci jednoznacznie stwierdzają, że obserwuje 

Senator Andrzej Matusiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, pan bardzo szczegółowo przed-

stawił przebieg posiedzenia Komisji Zdrowia do 
momentu, kiedy pan marszałek Borusewicz panu 
przerwał. W związku z tym nie powiedział pan 
o wynikach głosowania nad konkretnymi, zgłoszo-
nymi wnioskami. Dlatego chciałbym usłyszeć odpo-
wiedź na takie pytanie: czy były wnioski ze strony 
senatorów Platformy o przyjęcie ustawy bez popra-
wek? Czy pani senator Hatka zgłaszała poprawki, 
czy tylko zapowiadała, że je zgłosi na posiedzeniu 
plenarnym? I czy senatorowie Platformy – w tym 
przewodniczący komisji, pan senator Muchacki 
ewentualnie razem z innym senatorem – zgłosili 
wnioski mniejszości?

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

Senator Tadeusz Kopeć:
Nie było zgłoszonych wniosków przez członków 

komisji z Platformy Obywatelskiej. Były zgłoszone 
dwa wnioski, ale ja o tym mówiłem. Po pierwsze, 
wniosek senatora Kraski o zamknięcie dyskusji, który 
został przyjęty przez komisję, a po drugie, wniosek 
o odrzucenie ustawy, który też został przyjęty – pię-
ciu senatorów głosowało za, trzech – przeciw, i jeden 
wstrzymał się od głosu.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Pociej. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, na pytanie senatora Rulewskiego, 

czy były rozważane na posiedzeniu komisji pro-
blemy refinansowania – małżeństwom bądź nie-
małżeństwom – zabiegów in vitro, pan senator nie 
odpowiedział „tak” lub „nie”, tylko pan senator wy-
raził swoją opinię. Powiedział pan, że też jest pan 
zaniepokojony tym, że ewentualnie możliwe będzie 
refinansowanie takich zabiegów – a także tym, ile 
to będzie kosztowało – osobom niepozostającym 
w związku małżeńskim. W związku z tym mam do 
pana pytanie: czy pan uważa, że kobiety samotne 
bądź pary, które pozostają w związkach nieformal-
nych – mężczyźni i kobiety – mają mniejsze prawa 
do posiadania dzieci poczętych tą metodą niż mał-
żeństwa?
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(senator S. Kogut) wskazuje, że społeczeństwo polskie jest w 95% kato-
lickie. W sprawie tej społeczności ma prawo wyrażać 
się episkopat Polski. I w tej sprawie biskupi się wypo-
wiedzieli. Chciałbym zapytać pana senatora sprawoz-
dawcę, czy w związku z tym stanowiskiem biskupów 
polskich, hierarchów Kościoła Rzymskokatolickiego 
w sprawie stosowania procedur in vitro, była refleksja 
w komisji? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Kopeć:
Odpowiem, Panie Senatorze, z przykrością, że 

niestety tej refleksji nie było. Pięciu członków komi-
sji pochyliło się nad kilkukrotnie wyrażanym stano-
wiskiem Kościoła katolickiego, ale również innych 
Kościołów chrześcijańskich, co chciałbym podkreślić. 
Z wielką dumą przeczytałem ostatnio stanowisko bar-
dzo bliskiego mojemu sercu Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego, który w pełni popiera… mówi o in 
vitro, ale na określonych zasadach, które są zbieżne 
z ustawą, którą Klub Platformy Obywatelskiej złożył 
28 sierpnia 2009 r.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisław Jurcewicz. Bardzo proszę.
(Senator Stanisław Jurcewicz: Dziękuję, Panie 

Marszałku. Nie wiem, czy mnie słychać…)
Słychać, ale…
(Senator Stanisław Jurcewicz: Będę mówił głośno, 

żeby…)
Ale mikrofon trzeba włączyć, bo to się nagrywa.
(Senator Stanisław Jurcewicz: Panie Marszałku, 

ale wciskam i nie reaguje…)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Trzeba wło-

żyć kartę.)
Bo trzeba kartę włożyć i wcisnąć zielony guzik.
(Senator Stanisław Jurcewicz: Nie chce się włą-

czyć.)
(Senator Stanisław Kogut: Podsłuchują cię.)
(Senator Bogdan Pęk: Przesiądź się.)
(Senator Stanisław Jurcewicz Nie reaguje, więc 

ja powiem głośno.)
Ale nie, bardzo proszę… O, już teraz słychać.
Bardzo proszę.

Senator Stanisław Jurcewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, w swojej wypowiedzi, zresztą 

bardzo ciekawej, przedstawiającej przebieg posie-

się ogromne powikłania u dzieci poczętych tą metodą, 
a także podwyższoną śmiertelność około- i poporodo-
wą. Mało tego, wiele dzieci ma wrodzone schorzenia, 
także genetyczne. Czy badaliście państwo – i czy była 
o tym mowa na posiedzeniu komisji – kwestie doty-
czące zwiększonej śmiertelności w przypadku ko-
biet… Bo eksperci stwierdzają, że następuje ogromne 
zwiększenie zachorowalności na raka jajnika i na raka 
sutka. Także psychiatrzy – pan Klich jest lekarzem 
psychiatrą – stwierdzają ogromną zachorowalność na 
choroby psychiczne. Czy badaliście – powinny być 
jakieś dane statystyczne – ile kobiet po takim leczeniu 
się do nich zgłasza?

Sprawa następna. Drodzy Państwo, to jest zamó-
wienie, to jest kupienie dziecka za pieniądze. Rzecznik 
praw dziecka – pan Michalak jest z Platformy 
Obywatelskiej; nie jest z Prawa i Sprawiedliwości – 
jednoznacznie stwierdza, że dziecko ma być podmio-
tem, a tu się traktuje to dziecko jak rzecz. Ciekawe, 
czy na posiedzeniu komisji te sprawy były omawiane. 
Krzyczeć, krytykować zawsze można… Mam jeszcze 
jedno pytanie…

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Ale to 
może później, Panie Senatorze, bo jest minuta na za-
danie pytania.)

To zadam je potem panu ministrowi. Tak że chciał-
bym, żeby pan senator na te trzy pytania mi odpowie-
dział. Dziękuje serdecznie.

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

Senator Tadeusz Kopeć:
Odpowiadam. Panie Senatorze, nie analizowali-

śmy tego, o czym pan mówił. Przykro mi, ale nie. Są 
to ważne kwestie i, jak myślę, będzie dziś okazja do 
tego, żeby o tym porozmawiać.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jarosław Rusiecki. Bardzo proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie! Chciałbym zadać 

pytanie motywowane pytaniem zadanym przez panią 
senator Borys-Damięcką. Chciałbym zadać to pytanie 
w nieco innym kontekście, posługując się danymi 
z badań społecznych. CBOS w ostatnich badaniach 
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(senator S. Jurcewicz) Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Rafał Muchacki, bardzo proszę, zadaje 
teraz pytanie.

Senator Rafał Muchacki:
Dziękuje uprzejmie, Panie Marszałku.
Muszę skonstatować, że dzisiejsze zadawanie py-

tań panu senatorowi…
(Głos z sali: Głośniej.)
…trwa dłużej niż całe posiedzenie komisji.
(Senator Tadeusz Kopeć: Dwukrotnie.)
A prawda jest taka, że poprawki rzeczywiście nie 

zostały zgłoszone, bo, jak wszyscy wiemy, w regula-
minie jest mowa o tym, że najpierw głosuje się nad 
wnioskiem najdalej idącym. To tyle.

(Senator Tadeusz Kopeć: Ja to powiedziałem, 
Panie Przewodniczący.)

Tak, tak, ale pan senator był uprzejmy powiedzieć 
również, że senatorowie Platformy Obywatelskiej mo-
gli zgłaszać poprawki. No, akurat w tym momencie 
już nie mogli zgłaszać…

(Senator Robert Mamątow: Wnioski mniejszości…)
Chciałbym zadać konkretne pytanie, Panie 

Senatorze. Pan głosował za odrzuceniem tej ustawy, 
a dzisiaj pan mówi, że ma pan czterdzieści osiem 
poprawek. Co w ciągu tych paru dni wpłynęło na 
zmianę pana stanowiska? Wtedy był pan za odrzu-
ceniem całej ustawy…

(Senator Tadeusz Kopeć: To jest pytanie do sena-
tora sprawozdawcy?)

…a dzisiaj jest pan za tym, żeby wprowadzić czter-
dzieści osiem poprawek do tej ustawy? Domyślam się, 
że jakby te poprawki zostały wprowadzone, to pan 
głosowałby za tą ustawą. Bardzo bym prosił o odpo-
wiedź. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Kopeć:
Ale to nie są pytania do sprawozdawcy komisji, 

tylko o moje prywatne poglądy. Ja na posiedzeniu 
komisji głosowałem za odrzuceniem tej ustawy, i ta-
kie jest moje stanowisko jako senatora, ale znam re-
alia i widzę, że większość będzie niestety dążyła do 
tego, żeby ta ustawa była przyjęta w wersji rządowej. 
W związku z tym pozwolę sobie złożyć poprawki, 
dzięki którym będzie można w pewnych kwestiach 
tę ustawę poprawić. I to jest dla państwa szansa, żeby 
się dołączyć. (Oklaski) I o to bardzo będę prosił.

(Głos z sali: Ale o co…)
O przyjęcie poprawek, które na posiedzeniu ko-

misji…

dzenia komisji użył pan sformułowania, że ta ustawa 
– proszę mnie sprostować, gdybym precyzyjnie nie 
zacytował – niejako ujmuje ten stan, który teraz jest. 
Mniej więcej tak brzmiała ta wypowiedź. Prawda? 
Że niewiele zmienia. Proszę wykazać, czy są różnice, 
a jeśli są, to jakie… Jakie zmiany wprowadza ta usta-
wa w stosunku do stanu obecnego, jakie są różnice, 
szczególnie jeśli chodzi o zarodek ludzki?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Kopeć:
O tym była dyskusja. Ja w sposób bardzo szcze-

gółowy – proszę sobie przeczytać – o tym mówi-
łem. Kilkakrotnie sprawa zarodka była poruszana, 
była dyskusja na temat zarodka. Stanowisko mini-
stra, zresztą niejako zapisane w ustawie, jest nie do 
przyjęcia przez członków Komisji Zdrowia, którzy 
głosowali za odrzuceniem ustawy, mających inną…

(Senator Stanisław Jurcewicz: Jeszcze jedno py-
tanie…)

(Głosy z sali: Ale na pytanie…)
Ja nie wiem…
(Senator Stanisław Jurcewicz: Ja zadam jeszcze 

raz, drugi raz…)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, pan senator Jurcewicz. Proszę uzu-

pełnić pytanie.

Senator Stanisław Jurcewicz:
To może ja skrócę… Nie wiem, jak prościej to po-

wiedzieć. Proszę mi wskazać różnice między stanem 
obecnym a stanem wprowadzanym tą ustawą, która 
jest proponowana. Jakie są różnice między stanem 
obecnym a tym, co ta ustawa…

(Senator Tadeusz Kopeć: Ale w tym przypadku 
nie ma stanu obecnego, bo nie ma ustawy. Dotychczas 
taka ustawa nie została przyjęta, ta jest pierwsza.)

(Senator Wiesław Dobkowski: To pytanie do mi-
nistra.)

(Senator Marek Borowski: Jaki stan?)
(Senator Piotr Gruszczyński: Ale jakiś stan jest.)
Ale stan faktyczny jakiś jest. Chyba nie doczekam 

się odpowiedzi. Dziękuję bardzo.
(Senator Janina Sagatowska: Tego nie było na 

posiedzeniu komisji.)
(Senator Dorota Czudowska: To nie było tematem 

posiedzenia komisji.)



22
78. posiedzenie Senatu w dniu 8 lipca 2015 r.

Ustawa o leczeniu niepłodności (cd.)

re wspomagają prokreację, sprawę przedłużenia czasu 
wprowadzenia tej ustawy do dwunastu miesięcy? 
Mam nadzieję, że pan senator to pamięta i odpowie. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Kopeć:

Tak, pamiętam, Panie Senatorze. Był to wniosek 
jednej z pań z organizacji…

(Senator Bogusław Śmigielski: Czym to moty-
wowała?)

Nie, nie motywowała, zgłosiła propozycję popraw-
ki, pan przewodniczący zapytał, czy ktoś z senatorów 
to przejmuje, ale nie było chętnych do przejęcia takiej 
poprawki.

(Senator Alicja Chybicka: Ona to motywowała.)
A jeżeli motywowała, to przepraszam, ale nie pa-

miętam tego, aż tak szczegółowo nie… Umknęło to 
mojej uwadze, bo uważałem, że jeżeli senatorowie 
nie składają poprawek, to trudno liczyć na to, że gdy 
organizacje pozarządowe czy goście składają… Nie 
przypominam sobie motywacji pani…

(Senator Bogusław Śmigielski: Ad vocem…)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, w naszym regulaminie… No jakie 

ad vocem? W jakim sensie? Pan chce odpowiedzieć, 
tak? To proszę bardzo, Panie Senatorze, daję panu 
głos.

Senator Bogusław Śmigielski:
Panie Marszałku, ja nie chcę odpowiedzieć, tyl-

ko pan senator powiedział, że nie pamięta, a potem 
dokłada komentarz. Bardzo proszę, żeby takich ko-
mentarzy nie było, bo to po prostu zaognia…

(Senator Janina Sagatowska: Ale jaki komentarz?)
(Senator Tadeusz Kopeć: Jaki komentarz?)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, pan nie będzie wskazywał, czy 

senator może, czy nie może… Każdy z nas jest wol-
nym i obywatelem, i senatorem, i może powiedzieć to, 
co chce. I za to odpowiada. Nie dyktujcie, Państwo, 
naprawdę nie dyktujcie, Państwo, tego, co senator 
sprawozdawca ma odpowiedzieć, bo to jest niepo-
ważne.

(Senator Tadeusz Kopeć: Ale jaki komentarz?)
Senator Norbert Obrycki. Bardzo proszę…

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Maria Jackowski.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie ma go.)
Jest.
(Głos z sali: Nie ma.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Jestem, Panie 

Marszałku.)
Ja widzę pana senatora.

Senator Jan Maria Jackowski:

Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy na-
stępującej treści: czy komisji jest znane stanowisko 
i opinia Sądu Najwyższego odnośnie do przedmio-
towej ustawy? Jeżeli tak, to jakie są główne zarzuty 
w opinii Sądu Najwyższego do przedmiotowej usta-
wy? Czy zechciałby pan senator sprawozdawca po-
informować o tym Wysoką Izbę? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Kopeć:
Odpowiadam. Niestety na posiedzeniu komisji nie 

było opinii Sądu Najwyższego, tylko jedna z pań – ja 
to przytaczałem, w tej chwili nie mam już mojego 
sprawozdania – mówiła o definicji zarodka. Ale ja 
mówiłem o tym w ramach sprawozdania, pamiętam, 
że to zapisałem.

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję 
bardzo…)

Nie było tego w materiałach, członkowie komi-
sji niestety tej ważnej opinii Sądu Najwyższego nie 
otrzymali.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Bogdan Śmigielski. Bardzo proszę.

Senator Bogusław Śmigielski:
Dziękuję, Panie Marszałku. Bogusław Śmigielski.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Bogusław, 

przepraszam bardzo, Panie Senatorze.)
Panie Senatorze Sprawozdawco Komisji, pan sena-

tor w pierwszej części swojego sprawozdania bardzo 
szczegółowo opowiadał, kto co powiedział, a zatem 
ma głęboko w pamięci wszystkie wypowiedzi, które 
padły na posiedzeniu komisji. Chciałbym więc zadać 
pytanie: czym motywowali przedstawiciele firm, któ-
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(Senator Norbert Obrycki: Ad vocem.)
Ale w jakiej…
(Senator Tadeusz Kopeć: Tak, proszę bardzo.)
No to ja już nie wiem…
(Głos z sali: Tu nie ma ad vocem)
(Senator Tadeusz Kopeć: Ale może być.)
No dobrze, proszę bardzo, chociaż ja nie…

Senator Norbert Obrycki:
To jest tylko ostatnie pytanie, doprecyzowujące. 

Bo ja pytałem o list, który…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Ale to jest 

ad vocem czy pytanie dodatkowe?)
Nie ad vocem… Nie, do tego, co powiedział pan… 

Bo...
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Czy teraz 

będziemy komentować każdą wypowiedź?)
Nie, nie będziemy, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Ja tego nie 

rozumiem. Po co ta debata?)
Chodzi o list, który mógł być podstawą decyzji, 

ale posiedzenie komisji odbyło się tydzień temu, więc 
komisja nie mogła wiedzieć o liście, który wczoraj…

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Rozumiem, dobrze, rozumiem to. To sprostowa-

nie, rozumiem.
Pan senator Bogdan Pęk.

Senator Bogdan Pęk:
Panie Senatorze Sprawozdawco, pierwsze pyta-

nie będzie ściśle proceduralne. Ilu członków Komisji 
Zdrowia jest z Platformy Obywatelskiej i ilu było 
nieobecnych na tym posiedzeniu? I czy usprawiedli-
wili nieobecność?

Senator Tadeusz Kopeć:
Panie Senatorze, to nie jest pytanie do mnie, to 

pytanie do przewodniczącego Komisji Zdrowia, 
który ma prawo wiedzieć i na pewno wie, jaka była 
przyczyna nieobecności senatorów. Senacka Komisja 
Zdrowia składa się aktualnie z pięciu członków 
Platformy Obywatelskiej, czterech członków klubu 
Prawa i Sprawiedliwości i niezrzeszonego, czyli mo-
jej skromnej osoby. Na posiedzeniu obecnych było 
trzech senatorów Platformy Obywatelskiej. Przyczyn 
nieobecności nie znam.

(Senator Bogdan Pęk: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo…

Senator Tadeusz Kopeć:

Przepraszam, Panie Marszałku, ale nie bardzo 
rozumiem. Jaki to był komentarz? Ja tylko powie-
działem, że pan przewodniczący – bo taka jest prawda 
– zapytał, czy ktoś z pań i panów senatorów przejmie 
zaproponowany wniosek, ale nikt się nie zgłosił. I to 
był mój komentarz. Przecież ja nic tu nie komentuję, 
Panie Senatorze.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, dziękuję bardzo.
Pan senator Norbert Obrycki. Bardzo proszę.

Senator Norbert Obrycki:
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja chciałbym 

się tylko upewnić, czy dobrze zrozumiałem jedną 
z odpowiedzi na pytanie zadane przez senatora. Pan 
powiedział, że żywi pan przekonanie – bo nie wie pan 
tego na pewno… Nie było poruszane na posiedzeniu 
komisji to, co powodowało głosowanie za odrzuce-
niem ustawy przez pięciu senatorów, ale wyraził pan 
przekonanie, że ci senatorowie, którzy zagłosowali za 
odrzuceniem ustawy, na pewno zapoznali się z listem 
biskupów i w pewnym sensie kierowali się wska-
zówkami tam zawartymi. Ja również zapoznałem się 
z tym listem i chciałbym upewnić się co do intencji 
pańskiej wypowiedzi. Czy dotyczyło to tej części tego 
listu, która mówiła o tym, że z niepłodnością należy 
się pogodzić lub ewentualnie zdać się na adopcję, czy 
dotyczyło to drugiej części, która mówiła, że jeżeli 
już chcemy uregulować sprawę zapłodnienia poza-
ustrojowego, to należy uwzględnić pewne warunki 
wynikające z wiary katolickiej?

Senator Tadeusz Kopeć:
Ja myślę, Panie Senatorze, że z tą częścią listu 

z wczoraj, która… Ostatnie zdanie – bo nie będę ca-
łego czytał – Konferencji Episkopatu Polski brzmi: 
„W roku świętego Jana Pawła II, patrona rodzin 
i obrońcy życia, prosimy Senatorów o odważne odrzu-
cenie proponowanej ustawy, która w obecnym kształ-
cie ma niewiele wspólnego z prawem naturalnym 
i stanowionym”. Z tą treścią, mam nadzieję, pięciu 
senatorów się zgodziło. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, dziękuję…
(Senator Tadeusz Kopeć: To jest z wczorajszego 

pisma konferencji episkopatu, z wczoraj.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator…
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Senator Tadeusz Kopeć:

Odpowiem niejako prywatnie. Oczywiście każde 
uregulowanie jest lepsze od braku uregulowania, to 
jest oczywiste, ale moje pytanie jest ciągle takie: czy 
ono nie mogłoby być lepsze? Ja już nie mówię o in-
nych projektach, tylko ciągle odwołuję się z uporem 
maniaka do projektu, nad którym klub Platformy 
Obywatelskiej długo procedował, nad którym pra-
cował zespół. Był przygotowany i podpisało się pod 
nim, jeszcze raz przypomnę… Można wrzucić to 
w Google; to druk sejmowy nr 3467, zapamiętałem 
przez to zestawienie cyfr: 67. Dlaczego Platforma 
takiego projektu nie przygotowała? To był projekt, 
który był dyskutowany w klubach. O tym projekcie 
moglibyśmy rozmawiać i ja bym chętnie taki projekt 
poparł. No, ale to taka prywatna odpowiedź. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Pani senator Rotnicka chciała zadać pytanie.
Bardzo proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka: 
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chcę wrócić do tego rodzaju pytań, które po-

zwolą nam porównać stan faktyczny ze stanem propo-
nowanym w przedłożonej ustawie. Chciałabym, aby 
pan jako sprawozdawca komisji był uprzejmy, mówiąc 
o tej ustawie, pokazać nam senatorom różnicę między 
stanem obecnym, który jest według wielu nieuregulo-
wany, a propozycją jego uregulowania, i odpowiedział 
na następujące pytania. Jak jest teraz, a jak proponuje 
ustawa w kwestii: po pierwsze, sposobu przechowy-
wania zarodków; po drugie, liczby tworzonych za-
rodków; po trzecie, wieku kobiet dopuszczającego 
stosowanie metody in vitro? Po czwarte, kto może 
ubiegać się o zastosowanie metody in vitro? Kto, jaki 
podmiot jest dopuszczony do stosowania metody in 
vitro?

Odpowiedzi na te pytania rozjaśnią nam sytuację, 
zilustrują to, o czym my tu mówimy. Jeżeli pan jest 
w stanie wyraźnie na te pytania odpowiedzieć, to 
bardzo proszę.

Senator Tadeusz Kopeć:
Pani Senator, trzeba przeczytać fragmenty tej 

ustawy.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Przepraszam bardzo, ale…
(Senator Tadeusz Kopeć: Nie rozumiem, co ja 

mam…)

Senator Bogdan Pęk:

Kolejne, drugie pytanie. To jest pytanie ocenne, 
proszę o pana opinię. Główną linią obrony zwolenni-
ków tej fatalnej ustawy jest sondaż, który pokazuje, 
że ponad 70% społeczeństwa popiera tę ustawę, a my 
– wredni wsteczniacy – jesteśmy przeciw. Proszę 
powiedzieć: czy gdyby tytuł nie mówił o leczeniu 
niepłodności, ale o sztucznym zapłodnieniu, przepro-
wadzanym zgodnie z prawem – a mówienie o leczeniu 
niepłodności jest ewidentnym kłamstwem – to pana 
zdaniem ten sondaż wyglądałby podobnie?

I ostatnie pytanie. Czy zna pan jeden jedyny przy-
kład wyleczonej niepłodności?

(Głos z sali: Wyleczonej tą metodą.)
Tą metodą, tak.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Kopeć:
To już jest prywatne pytanie pana senatora do 

mnie? Bo ta komisja… Oczywiście o tym rozma-
wialiśmy. I oczywiście zgadzam się, że gdyby tytuł 
ustawy był inny, taki jak tytuł ustawy, którą Platforma 
w 2009 r. przygotowała, to sondaże byłyby zdecydo-
wanie inne.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan Senator Piotr Gruszczyński. Bardzo proszę.

Senator Piotr Gruszczyński:
Panie Senatorze, zadam panu pytanie, na które 

pan nie musi odpowiadać, bo ono w zasadzie nie ma 
nic wspólnego ze sprawozdaniem. Trochę zainspiro-
wał mnie senator Pęk, z tego względu, że jak widać, 
senatorowie zwracają się do pana z prośbą o ocenę 
sytuacji. I właśnie do tego odnosi się moje pytanie. 
Czy według pana stan prawny w tej sprawie – jego 
nie ma, nie mamy w tej kwestii żadnego stanu praw-
nego – stwarza możliwości dla tak zwanej wolnej 
amerykanki? W Polsce to się dzieje i nikt przed tym 
nie ucieknie. Czy wprowadzenie tych rozwiązań 
ustawodawczych, nawet jeśli w ocenie niektórych 
senatorów nie są one zbyt sprawne, nawet jeśli nie 
spełniają oczekiwań, nie jest lepsze – według pana 
– niż udawanie, że w Polsce wszystko jest okej w tej 
sprawie? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Proszę, Panie Senatorze.
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(senator J. Rotnicka) (Senator Tadeusz Kopeć: Tak.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: A jaka była odpo-

wiedź? Bo była chyba bardzo krótka.)
A czy dobrze, czy źle, to już…
(Senator Tadeusz Kopeć: Pani zapytała o kwe-

stie, które precyzuje ustawa. Nie będę cytował w tej 
chwili…)

(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, nie 
było odpowiedzi na pytanie.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Rozumiem, że to nie 
ma sensu.)

Państwo możecie wyrazić swoją opinię w debacie. 
Proszę nie wydawać tych opinii w tej chwili. A pan 
senator Borowski jest najmniej upoważniony do tego, 
bo nie zadawał tych pytań. Tak że proszę…

(Senator Marek Borowski: Ale byłem ciekaw.)
Każdy jest ciekaw.
(Głos z sali: I dostał pan odpowiedź.)
Do zadania pytania zgłaszamy się poprzez podnie-

sienie ręki, tak jak robi to teraz pan senator Śmigielski.
Bardzo proszę, pan senator Czesław Ryszka, a po-

tem pan senator Cioch.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, padło tutaj pyta-

nie o stan faktyczny i regulację proponowaną w tej 
ustawie. Mam pytanie do pana, czy jest jakaś różnica 
między tą wolną amerykanką – teraz na przykład 
wolno implantować dziesięć zarodków – a tą ustawą, 
która mówi, że do sześciu zarodków? Czy jest jakaś 
różnica, czy się zabije dziewięć zarodków, czy pięć?

Senator Tadeusz Kopeć:
Jest różnica, co podkreślałem. Ja nie powiedzia-

łem, że ta ustawa nic nie reguluje. Oczywiście, że 
reguluje, nawet tę kwestię, o której pan mówi. No, 
dziś nie wiadomo, co w klinikach się dzieje. I może 
dobrze, że nie wiadomo. Ale to nie było satysfakcjo-
nujące dla członków komisji, co zostało kilkukrotnie 
podniesione.

(Senator Czesław Ryszka: Rozumiem, że pan 
twierdzi, iż dalej jest wolna amerykanka?)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Nie, Panie Senatorze. Nie debatujemy. Pytanie – 

odpowiedź. Proszę państwa, mamy koniec kadencji. 
Dobrze byłoby wiedzieć o tym na jej początku. Jest 
pytanie, jest odpowiedź i można zadać następne py-
tanie. Debata jest wtedy, kiedy marszałek prowadzący 
mówi: ogłaszam debatę.

Pan senator Bogusław Śmigielski zadaje pytanie. 
Proszę bardzo.

…pytać możemy o wszystko. Czytać umiemy 
wszyscy. Moglibyśmy pana o nic nie pytać, tylko 
obejrzeć retransmisję posiedzenia komisji, ale, jak 
pan rozumie…

(Senator Tadeusz Kopeć: Rozumiem.)
Pytania mogą być różne, daleko wybiegające 

poza… Myślę, że moje pytanie jest na tyle proste, że 
pan może to usystematyzować.

Pozwolę sobie na jedną dygresję odnośnie do tego, 
czy in vitro jest metodą leczenia. A czy przeszczep 
skóry twarzy, przeszczep wątroby, nerki czy innego 
organu jest leczeniem czy zabiegiem technicznym? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Oj, no nie technicznym… Przepraszam bardzo.
(Senator Alicja Zając: To jest ściśle medyczna 

dysputa.)
Dobrze. Ja nie będę odpowiadał na pytania.
Pan senator Czesław Ryszka chce zadać pytanie.
(Senator Jadwiga Rotnicka: A nie będzie odpo-

wiedzi na moje pytanie?)
Proszę państwa, senator sprawozdawca…
(Senator Tadeusz Kopeć: Ja powiedziałem, że… 

No naprawdę, to jest pytanie…)
…odpowiada tak, jak odpowiada. Momencik, 

Panie Senatorze.
(Senator Marek Borowski: Pan senator nie umie 

odpowiedzieć na to pytanie.)
Pan senator Borowski nie otrzymał głosu. Panie 

Senatorze, pan był kiedyś marszałkiem i chyba pan 
wie, jakie obowiązują zasady. Proszę nie zabierać 
głosu, skoro nie został on panu udzielony.

Proszę państwa, po to zadajemy pytania, żeby móc 
później, w trakcie debaty, polemizować z odpowiedziami.

(Głos z sali: Tak jest.)
Będzie debata i każdy z państwa będzie mógł 

się wypowiedzieć. Po to jest debata. Bardzo proszę 
nie prowadzić debaty w ramach zadawania pytań. 
Państwo prowadzicie teraz debatę, a czas na debatę 
przyjdzie później. Przypomnę, że każdy będzie miał 
dziesięć minut plus pięć w drugim wystąpieniu.

Pan senator Czesław Ryszka.
(Senator Czesław Ryszka: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Chciałabym zapytać, 

Panie Marszałku, czy moja wypowiedź nie zawierała 
pytań. To były pytania.)

Ale, Pani Senator…
(Senator Tadeusz Kopeć: Ale ja pani odpowiedzia-

łem, Pani Senator.)
Pani Senator, pani senator zadała pytanie, a pan 

senator odpowiedział.
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toda in vivo. Czy pana zdaniem regulacje zawarte 
w tejże ustawie dotyczą tylko i wyłącznie metody 
in vitro, czy także metody in vivo? Moje obawy są 
takie, że niestety dotyczą także metody in vivo, która 
jest zabroniona praktycznie we wszystkich krajach 
Unii Europejskiej poza Belgią. Metoda in vivo jest 
zabroniona wszędzie poza Belgią.

(Głos z sali: Nie było tego na posiedzeniu komisji.)

Senator Tadeusz Kopeć:

Nie, na posiedzeniu komisji nie rozmawialiśmy 
ani o tych sprawach, o których pan profesor mówił, to 
znaczy dotyczących kodeksu karnego opiekuńczego, 
ani o zawartości ustawy…

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn zadaje pytanie. Bardzo 

proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, jestem zbulwersowany pana ko-

mentarzem odnoszącym się do obecnego i rzeczywi-
stego stanu prawnego w tej dziedzinie. Komentując 
ze śmiechem tę sytuację, mówiąc, że może dobrze, 
że nie wiadomo, co tam się dzieje… Pan sobie zdaje 
sprawę z tego, co pan zrobił?

(Senator Tadeusz Kopeć: Tak, oczywiście…)
To niedobrze… Prosiłbym, żeby pan uzasadnił, 

dlaczego pan uważa, że może dobrze, że nie wiemy, co 
się obecnie dzieje w klinikach stosujących tę metodę, 
i dlaczego to dla pana jest śmieszne.

Senator Tadeusz Kopeć:
A pan wie, co się dzieje?
(Senator Mieczysław Augustyn: Mniej więcej. I to 

mnie przeraża. A pana?)
Aha, mniej więcej. Mnie też przeraża, przecież ja 

o tym mówiłem.
(Senator Mieczysław Augustyn: Pan tu chwilę 

temu – proszę zajrzeć do stenogramu – mówił…)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, nie prowadźmy…
(Senator Mieczysław Augustyn: Mówił pan, że 

może dobrze, że nie wiemy, co tam się dzieje, i mówił 
pan to ze śmiechem.)

Ale, Panie Senatorze, będzie czas w debacie, bę-
dzie pan mógł się do tego odnieść, każdy senator może 
się odnieść…

Senator Bogusław Śmigielski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator sprawozdawca nie odpowiedział pani 

senator Rotnickiej na podstawowe pytania dotyczące 
tego, co opisuje ta ustawa. A zatem ucieka pan od od-
powiedzi albo nie zna pan odpowiedzi na te pytania. 
Chciałbym spytać, na jakiej podstawie podjął pan 
decyzję o głosowaniu przeciwko tej ustawie, jeśli ta 
pierwsza część mojej wypowiedzi jest prawdziwa…

(Poruszenie na sali)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Kopeć:
Bo nie zgadzam się… Panie Senatorze, nie sa-

tysfakcjonują mnie te uregulowania. Ile jeszcze razy 
mam to powtórzyć z tej trybuny? Kompletnie nie 
satysfakcjonują mnie uregulowania zawarte w pro-
jekcie rządowym.

(Głos z sali: Jestem człowiekiem wolnym i…)
I dlatego opuściłem klub Platformy Obywatelskiej. 

Co jeszcze mam dodać? (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Henryk Cioch zadaje pytanie.

Senator Henryk Cioch:
Panie Marszałku, mnie się wydaje, że ta debata 

ma trochę charakter…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Ale to 

jeszcze nie jest debata, Panie Senatorze, to są pytania.)
Chwileczkę. De facto nie jest to zadawanie pytań, 

tylko debata i to…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Chciałbym, 

żebyśmy tego uniknęli…)
…odbiegająca od zawartości ustawy. Zanim przej-

dę do pytania, chciałbym zwrócić uwagę… No, tu 
jest raptem sto artykułów, ale sześćdziesiąt parę stron 
tekstu. I chciałbym spytać… Bardzo rozbudowane 
są te przepisy o odpowiedzialności karnej, a także 
przepisy dotyczące nowelizacji kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego. 
I w związku z tym mam pytanie: czy ta problematyka 
była omawiana na posiedzeniu komisji? To by było 
pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Ja już nie chcę mówić o tym, 
iż następuje rażąca sprzeczność pomiędzy tytułem 
tejże ustawy a jej zawartością, ponieważ metoda in 
vitro jeszcze nikogo nie wyleczyła. Moje pytanie ma 
związek z drugą metodą. Jest metoda in vitro i me-
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(wicemarszałek S. Karczewski) chujący się w to, co dotyczy sprawozdania, i chcący 
mieć przekonanie, że pan senator jako reprezentant 
wie, o czym mówi odnośnie do tej ustawy, proszę, 
aby pan powiedział mi taką rzecz. Czy mógłby pan 
senator, już nie patrząc w sprawozdanie, tylko tak 
od siebie, od serca – żebym mógł to innym ludziom 
powtórzyć – w dwóch zdaniach powiedzieć, co 
było przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji 
Zdrowia. W dwóch zdaniach.

I drugie pytanie. Czy nie uważa pan, że powinni-
śmy już tę debatę z panem zakończyć? To jest drugie 
pytanie.

Senator Tadeusz Kopeć:
Ja panu odpowiem. Ja po prostu, he, he, nie rozu-

miem tego pytania. Ja nie wiem, w ciągu ilu minut 
starałem się przedstawić to, co było. Dlaczego mam 
o tym mówić w dwóch zdaniach, skoro jasno przed-
stawiłem nawet to, co poszczególni senatorowie mó-
wili. Nie było tak, Panie Senatorze? Nie było tak? To 
może pana nie było w trakcie mojego wystąpienia.

(Rozmowy na sali)
Ja wyjątkowo wyraźnie… Proszę sobie to odczytać.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nie, nie.)
(Senator Stanisław Kogut: Może spał?)
(Senator Leszek Czarnobaj: Może pan powtórzy?)
Nie. Myślę, że już wystarczy.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Proszę państwa, nie prowadźmy dialogu, bo to 

są pytania.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Nie ma wię-

cej zgłaszających się osób.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Tadeusz Kopeć: Dziękuję bardzo.) 

(Oklaski)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd 

i posłów. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony minister 
zdrowia.

Witamy na posiedzeniu pana ministra Igora 
Radziewicza-Winnickiego.

Bardzo proszę, czy przedstawiciel rządu pragnie 
zabrać głos? Panie Ministrze, bardzo proszę.

Pan minister przedstawi stanowisko rządu w tej 
sprawie.

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale, Panie 
Marszałku, ja chcę wiedzieć dlaczego… Co pan se-
nator miał na myśli…)

Dobrze, no to zadał pan…
(Senator Mieczysław Augustyn: …dlatego dopy-

tuję.)
Ale zadał pan… Panie Senatorze, zadał pan py-

tanie i to wszystko. Pan senator odpowiedział. Może 
odpowiedzieć, może nie odpowiedzieć…

(Głos z sali: Są większe dramaty.)
Może odpowiedzieć, może nie odpowiedzieć, ta-

kie jest prawo. Żyjemy w wolnym kraju, możemy 
odpowiadać na pytania, ale możemy też na nie nie 
odpowiadać.

(Senator Mieczysław Augustyn: Powinniśmy od-
powiadać…)

Panie Senatorze, każdy senator odpowiada za to, 
co robi i jak robi, i to jest… To na pewno nie pod-
lega pańskiej publicznej ocenie tu, na tej sali, w tej 
chwili…

(Senator Mieczysław Augustyn: Proszę mi nie 
mówić…)

(Senator Robert Mamątow: Niech pan nie prze-
szkadza.)

W debacie może pan to zrobić.
(Senator Mieczysław Augustyn: On ma odpowie-

dzieć.)
Tak, Panie Senatorze, bo to nie jest etap, w któ-

rym pan może komentować. Może pan komentować 
wtedy, kiedy jest debata, a nie w tej chwili. Tak jest 
w regulaminie. I pan dobrze o tym wie. A teraz się 
pan cynicznie uśmiecha. No!

(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chce zadać py-

tanie?
Pan senator Czarnobaj. Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Potulnie się zgłosiłem, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, dwa krótkie pytania.
Chciałbym powiedzieć tak: nie przypominam so-

bie, Panie Senatorze, Drogi Tadeuszu, żeby ktoś cię 
pytał o przynależność polityczną. Chcę powiedzieć, 
że słuchając twojej wypowiedzi, cieszyłem się, że 
opuściłeś Platformę Obywatelską.

A teraz do pytań.
(Rozmowy na sali)
A teraz do pytań.
Wsłuchując się w to, co pan senator mówi o pra-

cach komisji i o ich przedmiocie… Jak zauważam, 
właściwie duża część odpowiedzi jest taka: nie było 
przedmiotem… I wypowiada pan swoje oceny. 
Powiem tak: ja jako nie członek tej komisji, ale wsłu-
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) to zaledwie kilka lat, podczas gdy technologię z mro-
żeniem zarodków znamy na świecie już trzydzieści 
pięć lat. I nie ulega obecnie żadnej wątpliwości, że 
dzisiaj wspomniana technologia ma znacznie mniej-
szą skuteczność i jest mniej rozpowszechniona. Ale 
jeśli wziąć pod uwagę fakt, że ona siłą rzeczy zwalnia 
z olbrzymich dylematów moralnych i etycznych, które 
wybrzmiewają także w słowach państwa senatorów 
w dniu dzisiejszym, w pytaniach, a spodziewam się, 
że wybrzmią także w trakcie debaty, należy sądzić, że 
wraz z rozwojem wspomnianej technologii będzie się 
zwiększała jej popularność. Prawda jest jednak taka, 
że w związku z niską efektywnością metody z mro-
żeniem oocytów, bardzo różną w różnych ośrodkach, 
przed nami jeszcze wiele lat doświadczeń i jej udo-
skonalania. Dzisiaj nie ma lepszej, bezpieczniejszej 
i skuteczniejszej metody medycznie wspomaganej 
prokreacji niż metoda IVF z mrożeniem zarodków. 
Mrożenie oocytów nastręcza bowiem wielu technicz-
nych problemów, które uniemożliwiają powszechne 
stosowanie takiej metody.

I czwarte pytanie: czy może być mniej zarodków, 
niż wskazano w ustawie, jeżeli światopogląd osób 
poddających się zastosowaniu wspomnianej metody, 
wyznawane przez nie wartości lub inne przesłanki na 
to by wskazywały. Oczywiście, tak. Ustawa określa 
maksymalny limit liczby zapładnianych komórek 
jajowych. Ja chciałbym wyraźnie podkreślić, że ist-
nieje duża różnica pomiędzy zapładnianą komórką 
jajową a uzyskiwanym czy tworzonym zarodkiem. 
Niestety, nie z każdej zapładnianej komórki jajowej 
uzyskuje się zarodek. W rządowym programie le-
czenia niepłodności, który trwa już od dwóch lat, po 
zapłodnieniu sześciu komórek jajowych uzyskuje się 
średnio nieco ponad trzy zarodki – różnie w różnych 
grupach wiekowych, ale mniej więcej 3,31 zarodka. 
Mowa o takich zarodkach, które w dalszych etapach 
mogą być transferowane do macicy kobiety. Tak więc 
zapłodnienie sześciu komórek jajowych nie jest jed-
noznaczne z utworzeniem sześciu zarodków. 

Spodziewam się dalszych pytań, tak więc może na 
tym poprzestanę. I oddaję się do dyspozycji Wysokiej 
Izby.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Pierwsza była pani senator Alicja Zając. Bardzo 

proszę.
A drugi Stanisław Kogut. Tak, zauważyłem.

Senator Alicja Zając:
Panie Ministrze, powiedział pan, że w przypadku 

zamrożenia efektywność jest większa. A jak wzra-
sta liczba wad rozwojowych właśnie w przypadku 
zamrożenia?

Z wielką uwagą przysłuchuję się toczącej się de-
bacie. Jeśli pan marszałek pozwoli, chciałbym…

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: To były 
pytania, a debata dopiero będzie, Panie Ministrze.)

…rozpocząć…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Bardzo 

proszę.)
…od wyjaśnienia kilku kwestii, które padły do 

tej pory wśród pytań i w przypadku których chyba 
nie znaleziono odpowiedzi – przynajmniej ja ich nie 
usłyszałem.

A mianowicie bardzo dziękuję za pytania, które 
zadał pan premier Cimoszewicz i które, jak dobrze 
pamiętam, chyba jeszcze nie znalazły odpowiedzi. 
Były to cztery pytania.

Po pierwsze, różnica pomiędzy efektywno-
ścią transferu świeżego i mrożonego zarodka. 
Rzeczywiście jest tak, jak powiedział pan senator 
Cimoszewicz, że w przypadku transferu świeżego 
zarodka, wtedy kiedy w okresie stymulacji hormonal-
nej zmieniona jest fizjologia błony śluzowej macicy, 
efektywność i szansa na powstanie prawidłowej ciąży 
jest mniejsza, niż w przypadku transferu zarodków 
mrożonych, wtedy kiedy trafiają one na cykl fizjolo-
giczny, cykl maciczny.

Po drugie, pytał pan senator o efekt i koszty bio-
logiczne stymulacji hormonalnej. To jest w istocie 
jedno z najpoważniejszych ograniczeń tej metody. 
Rzeczywiście dawki hormonalne, które stosuje się 
po to, by uzyskać odpowiednią liczbę pobranych ko-
mórek jajowych – pomimo tego, że dzięki nowocze-
snemu leczeniu one maleją – jednak stanowią jedno 
z najistotniejszych obciążeń zdrowotnych i niosą dość 
istotne ryzyko, co w połączeniu z innymi stanami 
zdrowia uzasadnia pobranie jak największej liczby 
komórek jajowych i zapłodnienie takiej ich liczby, 
która pozwala na osiągnięcie ciąży i urodzenie zdro-
wego dziecka bez konieczności dokonywania ponow-
nej hiperstymulacji. To są jednak bardzo duże dawki 
hormonów, których skutkiem są zmiany fizjologiczne, 
między innymi nadciśnienie tętnicze. Szereg różnych 
powikłań medycznych, które wiążą się z omawianą 
tu metodą, wynika przede wszystkim z zastosowania 
wspomnianych dawek hormonalnych w przebiegu 
hiperstymulacji po to, by uzyskać komórki jajowe.

Pan senator zadał także pytanie o efektywność 
metody z mrożeniem oocytów. Debata na wspo-
mniany temat toczy się w świecie naukowym od 
kilku lat. Amerykańskie Towarzystwo Medycyny 
Rozrodu uznało już – z czego się bardzo cieszymy – 
że technologia mrożenia oocytów przestała być tech-
nologią eksperymentalną. Niemniej jednak trzeba 
powiedzieć, że jest to bardzo wstępna technologia. 
Doświadczenie światowe we wspomnianym zakresie 



29
78. posiedzenie Senatu w dniu 8 lipca 2015 r.

Ustawa o leczeniu niepłodności (cd.)

(senator A. Zając) ja takich badań nie znam i wydaje mi się, że nie ma 
badań mówiących o tym, że częściej odrzucane są 
takie dzieci niż dzieci urodzone w związkach znaj-
dujących się, że tak powiem, w różnych sytuacjach 
życiowych, czy to w rodzinach obciążonych chorobą 
alkoholową, czy tam, gdzie dzieci zostały poczęte 
wskutek czynów przestępczych czy innych… Ja ta-
kich porównań nie znam.

Pani senator zadała pytanie, jakie prawo pozwala 
niszczyć zarodki, które niosą ze sobą, jak dobrze zro-
zumiałem, cechy fenotypowe nieakceptowane przez 
rodziców. Ja bardzo dziękuję za to pytanie dlatego, 
że… No, to jest, jak myślę, ten element ustawy rządo-
wej, który łączy nas wszystkich na tej sali. No nie ma 
zgody na to, by ludzie wybierali cechy fenotypowe na 
własne żądanie, by mogli sobie zażyczyć jasnookiego 
blondyna wysokiego wzrostu, a nie niskiego krępego 
bruneta czy brązowooką dziewczynkę.

(Senator Alicja Zając: Nie chodziło mi o takie 
szczegóły, tylko ewentualnie o płeć, o to, czy bliź-
niaki, czy trojaczki, czy jedno dziecko…)

Dzisiaj, ponieważ nie mamy ustawy, żadne prawo 
tego nie reguluje. I rzeczywiście brak regulacji w tym 
zakresie może powodować, że takie nieetyczne, na-
ganne moralnie praktyki nie są zabronione. Ustawa 
ewidentnie wprowadza zakaz wyboru jakichkolwiek 
cech fenotypowych przyszłego człowieka, przyszłego 
dziecka, które ma się urodzić, na żądanie rodziców, 
z wyłączeniem, zgodnie z bioetyczną konwencją 
z Oviedo, jednej jedynej sytuacji, a mianowicie takiej, 
w której wybór jakichś cech fenotypowych, w tym 
płci, pozwala na uniknięcie ciężkiej nieuleczalnej 
choroby dziedzicznej, czyli wtedy, kiedy mamy do 
czynienia… Wiedza medyczna wskazuje na to, my 
lekarze o tym wiemy – tak, ja jestem lekarzem – że 
istnieje szereg chorób genetycznych sprzężonych 
z płcią. Wiemy, że wszyscy chłopcy będą chorzy, będą 
mieli daną chorobę, a dziewczęta nie. To jest jedna 
jedyna sytuacja, w której ustawa, zgodnie z konwen-
cją bioetyczną, pozwala na wybór cechy fenotypowej, 
w tym płci, dziecka.

Następnie pani senator zapytała, w ramach 
czwartego pytania, dlaczego Światowa Organizacja 
Zdrowia nie rekomenduje in vitro. Rekomenduje. 
Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje w wielu 
swoich raportach na to, że to jest skuteczna, bezpiecz-
na metoda leczenia niepłodności.

W piątym pytaniu pani senator pytała o to, czy 
kliniki… Przepraszam, ale…

(Senator Alicja Zając: …czy w przypadku powi-
kłań…)

Aha, czy kliniki leczą powikłania.
Tak, oczywiście. Przy czym proszę pamiętać 

o tym, że leczenie powikłań zależy również od poten-
cjału medycznego poszczególnych ośrodków. Część 
ośrodków wyspecjalizowanych w leczeniu in vitro nie 

Drugie pytanie: czy zna pan przypadki odrzucenia 
przez rodziców dzieci poczętych in vitro?

Trzecie pytanie: jakie prawo dopuszcza znisz-
czenie życia dziecka w fazie zarodkowej, dlatego że 
zostało poczęte jako nadliczbowe albo jego płeć nie 
satysfakcjonuje rodziców, bo chcieli chłopca, a mają 
dziewczynkę, albo chcieli dziewczynkę, a mają chłop-
ca?

Kolejne pytanie: dlaczego Światowa Organizacja 
Zdrowia nie rekomenduje stosowania metody in vitro? 
I czy kliniki in vitro leczą swoje pacjentki, u któ-
rych występują powikłania? Bo pan doskonale wie… 
Zapytałam kolegów z Komisji Zdrowia, czy pan jest 
lekarzem, i odpowiedzieli, że tak.

I ostatnie pytanie: czy zna pan encyklikę świętego 
Jana Pawła II „Evangelium Vitae”? Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, sporo pytań, tak więc może bar-

dzo proszę o odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Dziękuję.
Pierwsze pytanie: jak wzrasta liczba wad gene-

tycznych wskutek mrożenia… Nie wzrasta. Mrożenie 
nie powoduje uszkodzenia zarodków, mrożenie nie 
powoduje zniszczenia potencjału rozwojowego za-
rodków. To znaczy zarodki mrożone mają taką samą 
zdolność, taki sam potencjał rozrodczy, jak zarodki 
świeże. Ta niższa efektywność wykorzystania za-
rodków mrożonych nie wynika ani z poprawy, ani 
z pogorszenia jakości zarodków – przepraszam za 
to sformułowanie – tylko z faktu, że błona śluzowa 
macicy i organizm kobiety są inaczej przygotowane 
do przyjęcia ciąży. Fakt mrożenia zarodków nie wpły-
wa ani na powstawanie wad genetycznych, ani na 
gorszy rozwój zarodka. Odwrotnie jest w przypadku 
komórek jajowych. Rzeczywiście mrożenie, a potem 
rozmrożenia komórek jajowych niezapłodnionych to 
jest trudność – o tym już mówiłem – która jeszcze 
blokuje tę metodę.

Drugie pytanie pani senator, o odrzucenie, jeśli 
dobrze zrozumiałem, przez późniejszych rodziców… 
Czy ja znam takie dane? Niestety nie znam, ale fakt, 
że rodzice borykający się z problemem niepłodności 
leczą się przez lata, powoduje raczej, że te związki… 
że tacy rodzice są dość silnie emocjonalnie ze sobą 
związani. Odrzucanie dzieci urodzonych wskutek 
zapłodnienia in vitro w takich rodzinach… To znaczy 
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) dziecko. Czy kobieta po takim urodzeniu dziecka staje 
się płodna? No, nie róbmy sobie żartów.

Następne pytanie. Niech mi pan powie, ile kobiet 
na świecie po zastosowaniu metody in vitro stało się 
kobietami płodnymi. Pytam, bo dla mnie to jest na-
prawdę szok.

Co pan sądzi – była tu już o tym mowa – na temat 
naprotechnologii? Pani senator z Poznania powie, jest 
tam klinika, w której efekty leczenia są na poziomie 
prawie 75%.

Na razie mam tyle pytań. Później zadam panu 
następne. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Pupa. Bardzo proszę.

Senator Zdzisław Pupa:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Zacznę 

od pytania, którym zakończył pan senator Kogut. 
Mianowicie, jest to ustawa o leczeniu niepłodności. 
Czy nie uważa pan, że należałoby zmienić nazwę 
ustawy? Mogłaby to być na przykład ustawa o zapłod-
nieniu pozaustrojowym. To byłby chyba najlepszy 
tytuł ustawy, gdyż oddawałby sedno sprawy.

Drugie pytanie. Zwrócił pan uwagę na fakt, że 
bodajże na sześć prób trzy próby zostają jakby sku-
tecznie przeprowadzone i powstają zarodki. I zauwa-
żyłem… Pan mówił, że później następuje jakby ocena 
zarodków, decyzja, które należy wszczepić, a które 
nie. Czy to jest selekcja zarodków przeprowadzana 
po to, żeby jedne, można powiedzieć, dopuścić do 
życia, a drugie praktycznie unicestwić?

Kolejne pytanie, trzecie, jest takie. Niech mi pan 
powie, Panie Ministrze, czy rząd planuje finansować 
również naprotechnologię? Czy naprotechnologia jest 
finansowana z budżetu państwa? Czy leczenie nie-
płodności w takim normalnym rozumieniu jest finan-
sowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, bardzo proszę o odpowiedzi na 

pytania.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Dziękuję.
Odpowiadam po kolei.
Metoda leczenia niepłodności in vitro nie jest han-

dlem człowiekiem, Panie Senatorze. Handel ludźmi 

ma możliwości hospitalizacji pacjentów, a część po-
wikłań, szczególnie w tych najcięższych przypadkach 
zespołu hiperstymulacji, wymaga przyjęcia pacjent-
ki na oddział szpitalny zapewniający pełną opiekę. 
Stąd też… Oczywiście kliniki nadzorują, leczą, są 
w stałym kontakcie z pacjentami. To jest naturalne, 
że lekarz, który zleca określone leczenie, bierze od-
powiedzialność za całość tego leczenia, za pacjenta. 
Ale czasami jest tak, że stan kliniczny pacjenta uza-
sadnia przyjęcie go na oddział. I kiedy dana klinika 
nie prowadzi całodobowej opieki medycznej, to nie 
przyjmuje pacjenta, tylko kieruje go do właściwej 
jednostki, która taką opiekę zapewnia.

Ostatnie pytanie pani senator dotyczyło tego, 
czy znam encyklikę. Biorąc pod uwagę rozdzielność 
Kościoła od państwa, pozwolę sobie nie odpowiedzieć 
na to pytanie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Senatorowie Stanisław Kogut, Zdzisław Pupa 

i Czesław Ryszka.
Senator Stanisław Kogut. Bardzo proszę.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze! Drodzy Goście! Jak pan minister 
słyszał, zadałem trzy pytania: o powiązania biznesu 
in vitro, o skutki in vitro u dzieci i u kobiet oraz 
o to… Zadałem też pytanie senatorowi sprawozdaw-
cy… Metoda in vitro to jest po prostu kupienie sobie 
dziecka. Rzecznik praw obywatelskich jednoznacznie 
stwierdza, że dziecko jest podmiotem, a nie rzeczą. 
A tu się je traktuje jak rzecz.

Następnie pytanie. Panie Ministrze, czy ustawa 
była konsultowana ze środowiskami, stowarzysze-
niami i fundacjami obrońców życia?

Następne pytanie. Czy był tu lobbing feministek 
i ugrupowań ogromnie lewicowych?

Następna rzecz. Panie Ministrze, ustawa ze stycz-
nia 1993 r. jednoznacznie mówi, że kto doprowa-
dza do śmierci dziecka poczętego, podlega karze 
pozbawienia wolności do dwóch lat, a omawiana tu 
ustawa… No, jeżeli zarodki ludzkie umrą… Tu się 
faktycznie nic nie mówi o obronie zarodków.

Następna rzecz. Dla mnie to jest szok. Jak ta usta-
wa może mieć w nazwie „leczenie”? Ja nie jestem 
lekarzem. Pan jest lekarzem, wiec niech mi pan po-
wie… Idąc pana tokiem myślenia… Teza jest taka, 
że… Jest in vitro, następuje zapłodnienie, rodzi się 
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) nator porównuje zarodki do dzieci – ja myślę, że to 
jest pewien zabieg w politycznym dyskursie; de facto 
wiemy wszyscy o tym, że stopień ochrony człowie-
ka zależy od poziomu, od stopnia rozwoju. Zresztą 
Trybunał Konstytucyjny w swoim słynnym wyroku 
także o tym wspominał i dość obrazowo opisał tę 
koncepcję prawną.

Potem pan senator zadał pytanie, jak to jest, że 
to jest leczenie. Dziękuję za to pytanie. Myślę, że 
trzeba z całą stanowczością podkreślić – i jestem 
przekonany, że wszyscy lekarze na tej sali, niezależ-
nie od barw politycznych, zgodzą się z takim twier-
dzeniem – że medycyna współczesna rozróżnia czy 
raczej wskazuje na to, że leczenie może być albo 
objawowe, albo przyczynowe. To jest debata akade-
micka. Medycyna dąży do tego, żeby jak najgłębiej 
poznać istotę chorób, żeby jak najwięcej chorób móc 
leczyć przyczynowo, czyli usuwać przyczynę danej 
choroby. Niestety, świat rozwoju cywilizacji i nauki 
medycznej, współczesnej wiedzy, znajduje się dzisiaj 
na takim etapie, że większość chorób potrafimy le-
czyć tylko objawowo, potrafimy tylko znosić objawy 
określonej choroby i utrzymać dobrą jakość życia. 
Nikt nie kwestionuje tego, że chirurgiczne usuwanie 
guzów nowotworowych jest leczeniem raka. Ale to 
nie jest usuwanie raka, to nie jest usuwanie przy-
czyny raka. Czy to leczy raka? Nie, to tylko usuwa 
guzy nowotworowe. Ale wszyscy jesteśmy zgodni co 
do tego, że chirurgiczne usuwanie nowotworów jest 
leczeniem nowotworów. Wszyscy wiemy o tym, że 
podawanie insuliny chorym na cukrzycę jest lecze-
niem cukrzycy. Ale odpowiadam wprost na pytanie 
zadane przez pana senatora Koguta: chory, któremu 
podajemy insulinę, nie zaczyna produkować swojej 
własnej insuliny, nie nabywa zdolności do produk-
cji insuliny, nadal ma cukrzycę. A jednak leczymy 
jego cukrzycę, podając mu insulinę. Chory, który 
nie widzi…

(Senator Czesław Ryszka: Są przykłady wylecze-
nia…)

Choremu, który nie widzi, dajemy okulary korek-
cyjne, one powodują to, że on zaczyna widzieć – ale 
dalej ma wadę wzroku, dalej ma istotną wadę refrakcji 
i bez tych okularów nic nie widzi.

(Senator Czesław Ryszka: Ale może mu się po-
prawi…)

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 
proszę…)

A jak założy okulary, to widzi. Czyli mamy do 
czynienia z leczeniem, które kompensuje pewne nie-
doskonałości fizjologiczne organizmu, nie jest lecze-
niem przyczynowym, a jest leczeniem objawowym. 
I tak samo jest z leczeniem niepłodności.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 

no proszę…)

jest zakazany i ścigany prawem międzynarodowym 
oraz prawem krajowym. To jest przestępstwo ciężkie-
go gatunku. Nie wolno handlować ludźmi. Leczenie 
niepłodności metodą in vitro nie jest kupowaniem 
sobie dzieci, tak samo jak leczenie operacyjne – nawet 
wtedy, gdy jest prowadzone w prywatnym sektorze 
– nie jest kupowaniem sobie zdrowia. Jest ewentu-
alnie kupowaniem świadczeń zdrowotnych, ale nie 
kupowaniem zdrowia.

Czy ustawa była konsultowana…
(Senator Stanisław Kogut: I z kim?)
Tak, była konsultowana, bardzo długo trwały 

konsultacje publiczne, międzyresortowe, a potem 
społeczne, była konferencja uzgodnieniowa. Ustawa 
była wielokrotnie konsultowana z różnymi stowa-
rzyszeniami i fundacjami, była umieszczona na stro-
nach internetowych ministerstwa. Była konsultowana 
z obrońcami życia, którzy przysłali do nas wiele ko-
respondencji i z którymi wielokrotnie spotykaliśmy 
się na etapie różnych debat społecznych w trakcie 
procedowania ustawy.

Pan senator Kogut zadał pytanie, czy był lobbing 
feministek.

(Senator Stanisław Kogut: Lewicowych.)
Lewicowych feministek.
Ja nie przypominam sobie stowarzyszenia, które 

w nagłówku miałoby, że nazywa się stowarzyszeniem 
lewicowych feministek. Oczywiście środowiska bu-
dujące świadomość o prawach kobiet brały udział 
w debacie publicznej z różnej strony politycznych 
zainteresowań i przekonań… Takie instytucje i sto-
warzyszenia nadsyłały korespondencję do ministra 
zdrowia.

Pan senator zadał też pytanie, powołując się na 
zapis: kto doprowadza do śmierci dziecka, i wskazał, 
że ustawa nie mówi nic o ochronie zarodków. Ustawa 
mówi bardzo dużo o ochronie zarodków. Projekt rzą-
dowej ustawy po raz pierwszy wprowadza w polskim 
prawie zasadę ochrony zarodka przed zniszczeniem. 
Za zniszczenie zarodka zdolnego do prawidłowego 
rozwoju grozi kara pozbawienia wolności od sześciu 
miesięcy do lat pięciu. A ustawa, na którą powoływał 
się pan senator, to zapewne tak zwana ustawa anty-
aborcyjna, gdzie jest przewidziana kara pozbawie-
nia wolności do lat trzech albo od sześciu miesięcy 
do ośmiu lat, jeżeli zabieg był wykonany bez zgody 
kobiety. Tak więc, zważywszy na fakt, że ustawa 
antyaborcyjna wprowadza karę pozbawienia wolno-
ści do lat trzech, a obecnie omawiana ustawa – karę 
pozbawienia wolności do pięciu lat za zniszczenie 
zarodka, wydaje się, że sankcje karne w ustawie, któ-
rą mam przyjemność prezentować Wysokiej Izbie, 
są raczej bardzo restrykcyjne. A odpowiadając na 
pytanie pana senatora wprost, powiem tak: pan se-
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) wspomaganej prokreacji, która dzięki rządowemu 
programowi jest już dostępna i refundowana.

Potem pytał jeszcze pan senator Pupa, zadał trzy 
pytania. Sześć oocytów, trzy zarodki… Pan sena-
tor zadał mi takie pytanie: czy mamy do czynie-
nia z oceną zarodków i jak to wygląda w praktyce? 
W praktyce, w ramach programu rządowego, dzisiaj 
wygląda to tak: dopuszcza się zapłodnienie nie wię-
cej niż sześciu komórek jajowych – jeżeli w ogóle 
uda się uzyskać sześć komórek jajowych, bo wia-
domo, że chodzi tu o ludzi chorych na niepłodność, 
a u nich istnieje zazwyczaj trudność w pozyskaniu 
oocytów – i wtedy dochodzi do zapłodnienia sztucz-
nego, czyli poza organizmem, sześciu oocytów. Jak 
powiedziałem już wcześniej, dzięki temu uzyskuje 
się zazwyczaj trzy zarodki. Nie unicestwia się ich, 
mało tego, ustawa rządowa zabrania niszczenia za-
rodków. One po prostu nie rozwijają się, rozwijają 
się patologicznie, giną, obumierają pomimo tego, że 
warunki, w jakich się to wykonuje, są warunkami 
doskonałymi dla rozwoju komórek. To nie wynika 
z ubogości czy błędności technologii hodowania 
komórek, tylko z faktu naturalnego zjawiska rozrodu 
ludzkiego. Znakomita większość ludzkich zarodków 
ginie. Taki jest mechanizm rozrodu człowieka, takie 
są prawa biologii.

Szacuje się, że tylko 3% oocytów, czyli komó-
rek rozrodczych kobiety, w ciągu życia kobiety… że 
dojdzie do porodu zdrowego dziecka wskutek użycia 
3% oocytów, które kobiety mają. Mówiąc najbardziej 
obrazowo, kobiety miesiączkują średnio czterysta 
razy w ciągu swojego życia, a rodzą coraz mniej dzie-
ci. Dzisiaj rodność w Polsce… dzietność, przepra-
szam, jest na poziomie 1,5. A zatem nie mamy tutaj 
do czynienia z selekcją zarodków. Fakt, że wskutek 
zapłodnienia sześciu żeńskich komórek rozrodczych 
uzyskuje się 3,3 zarodka… W rządowym programie 
przyjęto zasadę najbardziej efektywnego wykorzy-
stania tych zarodków, czyli wprowadzono zasadę 
konieczności możliwie jak najdłuższego hodowania 
tych zarodków, bo to jest dla nich najlepsze, i trans-
ferowania zarodka do macicy dopiero w piątym dniu 
jego rozwoju. Chodzi o transferowanie pojedynczo, 
gdyż transfer jednego zarodka jest zdecydowanie lep-
szą metodą niż transfer dwóch czy trzech zarodków 
naraz, bo transfer większej liczby zarodków wiąże 
się z większa liczbą powikłań. Powstaje więcej ciąż 
mnogich, więcej nieprawidłowych ciąż wskutek zbyt 
wczesnego implantowania zarodków, u których nie 
ujawniły się jeszcze pewne wrodzone wady, które 
w tej piątej dobie już widać. Pozostałe dwa zarodki są 
przechowywane, kriokonserwowane, zatrzymywane 
w rozwoju, ale to działanie nie niszczy zarodków, nie 
psuje ich potencjału rozwojowego. Tym samym ta 
metoda zastosowana w Polsce w rządowym progra-
mie pozwala nam dzisiaj powiedzieć, że mamy jedną 

Jest tak dlatego, że leczenie niepłodności – któ-
ra jest definiowana według Światowej Organizacji 
Zdrowia jako niemożliwość urodzenia dziecka po-
mimo utrzymywania przez dwanaście miesięcy re-
gularnych stosunków płciowych… I tu leczeniem 
niepłodności jest stosowanie medycznie wspomaganej 
prokreacji. To nie budzi wątpliwości także w środo-
wisku akademickim, w środowisku medycznym. Być 
może trzeba o tym mówić w debacie publicznej, bo 
w tej kwestii być może polityka zbyt głęboko sięga do 
źródeł naukowej medycyny. Nie mnie oceniać słusz-
ność tych tendencji, ale jestem absolutnie pewien, 
że wszyscy lekarze na tej sali poprą moje zdanie, że 
leczenie objawowe jest także leczeniem poszczegól-
nych schorzeń zdrowotnych.

To ciekawe, ile kobiet staje się płodnymi wsku-
tek zastosowania metody in vitro. Okazuje się, że 
faktycznie znane są takie przypadki, że osoby, które 
leczą się na niepłodność i faktycznie nie mogą mieć 
dzieci, po zastosowaniu metody in vitro rodzą dzieci, 
a następnie, po kilku miesiącach, już spontanicznie 
zachodzą w ciążę. Tu oczywiście w rozumieniu me-
dycyny nie ma związku przyczynowo-skutkowego 
z tym leczeniem, ale rzeczywiście takie obserwacje 
są dość liczne i znane literaturze.

Ostatnie pytanie, pana senatora Koguta, siódme. 
To było: co pan sądzi o naprotechnologii? To też jest 
sprawa, którą warto wyjaśnić, bardzo istotna. Otóż 
słowo „naprotechnologia” kryje w sobie pewną pu-
łapkę logiczną dla osób, które nie są profesjonalista-
mi w zakresie medycyny – ono sugeruje, że jest to 
technologia medyczna. Tymczasem nie jest. Nie ma 
takiej technologii medycznej, która nazywa się „na-
protechnologia”. Nie ma. Ta zbitka słów pochodzi od 
nazw stowarzyszenia ochrony życia NaProLife – stąd 
NaProTechnology. I dlatego w języku polskim mówi-
my „naprotechnologia”. Ale interwencje medyczne 
postulowane przez piewców i popularyzatorów idei 
naprotechnologii odnoszą się do zachęcania par do 
współżycia w okresie dni płodnych, do obserwacji 
cyklu miesiączkowego, do wykonywania innych 
badań diagnostycznych, do leczenia hormonalnego. 
Naprotechnologia, skoro nie jest technologią medycz-
ną, nie jest rozwiązaniem alternatywnym dla leczenia 
niepłodności, zgodnie z naukową medycyną. Nie jest. 
Mówimy tu raczej o poszczególnych procedurach 
medycznych, które część zwolenników czy populary-
zatorów idei naprotechnologii uznaje za elementy tych 
działań. One notabene są refundowane – to znaczy 
wszystkie te, które mają udowodnioną skuteczność 
– ze środków publicznych, są dostępne w koszyku 
świadczeń gwarantowanych i do tej pory były finan-
sowane. A to, czego brakowało w Polsce jeszcze do 
roku 2013, to jest właśnie leczenie metodą medycznie 
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Teraz, według kolejności, pytania zadawać będą: 

senator Czesław Ryszka, senator Kraska i senator 
Lasecki.

Bardzo proszę, pan senator Czesław Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, trzy krótkie pytania.
Pierwsze to pytanie uzupełniające do pytania pani 

senator Zając. Mianowicie chodzi o powikłania, które 
zdarzają się u kobiet po zapłodnieniu in vitro. Czy mi-
nisterstwo rozważa coś takiego, żeby kliniki in vitro 
zostały obciążone finansowo również za dopuszczone 
przez nie powikłania u kobiet? Chodzi o te różne 
hiperstymulacje jajników itd.

Drugie pytanie dotyczy art. 91 pkt 3, w którym 
jest przepis mówiący o tym, że dzięki omawianej 
tu metodzie kobieta może wybrać na ojca swojego 
dziecka jakiegokolwiek mężczyznę. I tu jest pytanie: 
czy to nie jest dopuszczenie do homoadopcji?

I trzecie pytanie to pytanie o udział w procesie 
przygotowywania ustawy osoby, która jest właściciel-
ką kliniki in vitro. Pan wie, o co chodzi. Czy to nie 
było lobbowanie za biznesem, właśnie w przypadku 
tej ustawy?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Waldemar Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w art. 5 ustawy, nad którą proce-

dujemy, czytamy: „Leczenie niepłodności obejmuje: 
1) poradnictwo medyczne; 2) diagnozowanie przy-
czyn niepłodności; 3) zachowawcze leczenie farma-
kologiczne; 4) leczenie chirurgiczne; 5) procedury 
medycznie wspomaganej prokreacji – i w tym właśnie 
jest zawarta metoda zapłodnienia pozaustrojowego; 6) 
zabezpieczenie płodności na przyszłość”. Osobiście 
uważam, że włączenie akurat pktu 5 w ten art. 5, czyli 
procedur medycznie wspomaganej prokreacji, a więc 
in vitro, no, jest błędem. Przecież jeżeli zapalenie płuc 
jest z gorączką, a podamy lek przeciwgorączkowy, 
to, jak wiadomo, nie wyleczymy człowieka z zapa-
lenia płuc – ale to tak na marginesie. Czy mógłby 
pan, Panie Ministrze, ustosunkować się do tej kwestii 
i procentowo nam określić, jaka jest skuteczność le-
czenia niepłodności metodą farmakologiczną, metodą 

z najbardziej efektywnych i najnowocześniejszych 
metod leczenia niepłodności w skali świata. 

Przede wszystkim w ramach rządowego programu 
nie powstają w Polsce nadliczbowe zarodki, a to jest 
olbrzymi problem i dylemat moralny, etyczny tych 
cywilizacji i tych krajów, które nie wprowadziły żad-
nych limitów, w których zapładnia się po trzydzieści 
oocytów i ma się problem, co zrobić z dwudziesto-
ma pięcioma zarodkami. To zjawisko nie występuje 
w Polsce, bo limit sześciu zapładnianych komórek 
jajowych jest limitem skutecznie redukującym pro-
blem nadliczbowych zarodków. Zważywszy na fakt, 
że efektywność metody jest na poziomie 31% na 
transfer, czyli po transferowaniu jednego zarodka 
w tej piątej dobie do macicy mamy 31% szans na 
to, że rozwinie się z tego prawidłowa ciąża, a skoro 
z zapłodnienia sześciu oocytów mamy 3,31 zarodka, 
można przewidzieć, że to jest metoda, która powoduje 
przy jednym cyklu, czyli po zapłodnieniu tych sześciu 
komórek jajowych, uzyskanie jednej ciąży. Takie są 
dane statystyczne.

Nie ma tutaj eugenicznej selekcji zarodków, jak 
czytamy w niektórych mediach prawicowych, bo 
to zjawisko po prostu nie zachodzi. Oczywiście 
embriolog, mając trzy zarodki, w pierwszej kolej-
ności wybiera te, których budowa morfologiczna 
wskazuje na to, że mają najlepszy, największy po-
tencjał rozwojowy, no bo jest wówczas największa 
szansa rozwoju prawidłowej ciąży z tego zarodka. 
Pozostałe nie są niszczone ani zabijane, tylko są 
przechowywane.

Myślę, że na pytanie, czy rząd planuje finan-
sować naprotechnologię, już odpowiedziałem. 
Elementy, które zwolennicy naprotechnologii po-
stulują, a które są technologiami rzeczywiście me-
dycznymi, dziś już są – i od dawna były – finanso-
wane ze środków publicznych. A te, które nie mają 
udowodnionej skuteczności klinicznej, oczywiście 
finansowane nie są.

I jeszcze: czy nie trzeba zmienić nazwy ustawy? 
Tak? To było – przepraszam – pierwsze pytanie, 
które pominąłem. Otóż jestem przekonany, że nie 
trzeba, że rządowy projekt ustawy rzeczywiście nie 
tylko dość szeroko opisuje metody leczenia niepłod-
ności, ale także tworzy centra leczenia niepłodno-
ści, powołuje radę… Myślę, że on wprowadza cały 
system nadzoru nad leczeniem niepłodności, a tak-
że system rozbudowywania wiedzy i kompetencji, 
obejmuje też budowanie systemu profesjonalnych 
kadr medycznych, które będą miały za zadanie nie 
tylko walkę z tym narastającym problemem zdrowia 
publicznego, jakim jest niepłodność, ale także bu-
dowanie pewnych wytycznych dla organów władzy 
publicznej. Dziękuję.
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(senator W. Kraska) tylko jedną komórkę żeńską do zapłodnienia, czy też 
pobiera się dwie komórki żeńskie do zapłodnienia. 
A jeżeli pobiera się dwie komórki żeńskie do zapłod-
nienia i nie mrozi się zarodków, to co w takim razie się 
dzieje z tym drugim zarodkiem, który został pobrany 
do prokreacji? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, pytań jest wiele. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Pan senator Ryszka pytał o to, czy kliniki zostały 

obciążone finansowo za powikłania i jak te kwestie 
rozwiązać, zorganizować. No niestety, nie da się tego 
zrobić. Ale tak wszędzie funkcjonuje system opie-
ki zdrowotnej, to znaczy różni świadczeniobiorcy 
udzielają pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej. 
Jeżeli pacjent jest leczony operacyjnie, ma zabieg 
chirurgiczny kolana w szpitalu A i w trakcie zabiegu 
z różnych przyczyn wystąpiły powikłania, w związku 
z czym pacjent będzie wymagał dłuższej hospitaliza-
cji i leczenia, to on będzie leczony w polskich warun-
kach… i to leczenie będzie finansowane ze środków 
publicznych. Nie ma podstaw do tego, jeśli chodzi 
o ścieżkę prawną, ale chyba nawet z powodów me-
dycznych i funkcjonowania systemu, żeby szpital B, 
który potem leczy tego pacjenta, rościł sobie prawo 
do odszkodowania od szpitala A albo żeby państwo 
obciążało szpital A z tytułu wystąpienia powikłań. 
Powikłania w medycynie niestety się zdarzają i są 
przykrym, ale nieodłącznym elementem działalno-
ści medycznej. Pomijam już kwestię tego, że trudno 
ustalić merytorycznie, co jest powikłaniem czy co 
jest następstwem błędu, a co jest powikłaniem wy-
nikającym z zastosowanej metody. Z każdą metodą 
stosowaną w medycynie są związane nie tylko pozy-
tywne następstwa, ale także pewne ryzyko. Wszystkie 
technologie medyczne wiążą się z pewnym ryzykiem. 
Pytanie: jak kształtuje się relacja korzyści do ryzyka? 
Tak jest także w tym przypadku. Gdybyśmy mieli 
w jakikolwiek sposób precyzyjnie śledzić, kto zlecił 
leczenie pacjenta, a potem dochodzić roszczeń, to 
byłoby to, jak myślę, działanie, które w praktyce na-
raziłoby pacjentów w ogóle na brak dostępności do 
jakiejkolwiek opieki medycznej, bo już nikt nie pod-
jąłby ryzyka leczenia pacjenta w obawie przed tym, 
że zostanie pozwany o konieczność zwrotu kosztów 
w przypadku wystąpienia powikłań. Od tego są oczy-
wiście ubezpieczenia zdrowotne, od tego jest cały 
system zabezpieczenia pacjenta i jego praw; w ten 
sposób pacjent może rościć sobie prawo do zadość-

chirurgiczną – i co pan rozumie przez pojęcie metody 
chirurgicznej – w stosunku do metody zapłodnienia 
pozaustrojowego, czyli in vitro? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
I pan senator Lasecki.

Senator Jarosław Lasecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jestem technokratą, ekonomi-

stą, a więc w tych zawiłościach tylko w ograniczony 
sposób poruszam się sprawnie. Ale mam w związku 
z tą tematyką pytanie. Jeżeli dobrze zrozumiałem, 
to jest tak, że komórka jajowa żeńska jest jedna i są 
tysiące czy też miliony komórek męskich, czyli plem-
ników, które tę komórkę zapładniają. I rozumiem, 
że w ramach tego procesu zapładniania kobieta co 
jakiś czas może wyprodukować jedną komórkę żeń-
ską, która jest następnie zapładniana przez komór-
kę męską, czyli przez plemnik – i w ten oto sposób 
powstaje zarodek. Jeżeli nie, to prosiłbym o wyja-
śnienie tego w odpowiedzi na to pytanie. W art. 9 
mówimy o tym, że jest możliwość zapłodnienia nie 
więcej niż sześciu żeńskich komórek rozrodczych. 
Wcześniej pan minister mówił, że skuteczność jest 
tu w granicach 30%, jeżeli chodzi o zapłodnienie 
i rozwój płodu. Z tych sześciu zarodków przeżywa, 
jeżeli dobrze zrozumiałem, 3,3. Czyli z tych sześciu 
zapłodnionych zarodków przeżywają 3,3 zarodka, one 
mogą dalej przeżywać, prawda? A z tego 30% może 
dać to, że narodzi się dziecko. Ja mam takie pytanie: 
co się dzieje z tymi 2,3 zarodkami po dwudziestu 
latach? Jeżeli dobrze zrozumiałem, wygląda to tak, 
że my tę ponadnormatywną potrzebną liczbę zarod-
ków będziemy mrozić przez dwadzieścia lat, więc po 
dwudziestu latach z tymi zarodkami coś trzeba będzie 
zrobić. Chciałbym zapytać, czy te zarodki przeżywają 
w stanie zamrożenia te dwadzieścia, trzydzieści, czy 
czterdzieści lat, ile to jest… Co dzisiaj medycyna 
o tym mówi. I co po dwudziestu latach w myśl tej 
ustawy z tymi zarodkami się stanie?

Drugie pytanie dotyczy porównania tej metody 
z metodami stosowanymi w innych krajach. Otóż je-
żeli dobrze zrozumiałem z pana wypowiedzi i z dys-
kusji na ten temat, to w Niemczech jest takie rozwią-
zanie, że tych zarodków ponadplanowych czy też 
ponadnormatywnych – nawet nie wiem, jakiego słowa 
tutaj użyć, żeby je określić – się nie mrozi, to znaczy 
zapłodnionej komórki jajowej żeńskiej nie mrozi się, 
jeżeli ona nie jest używana do prokreacji. Chciałbym 
zapytać, czy w takim razie w Niemczech pobiera się 
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) jednopłciowych współżycie z przyczyn oczywistych 
nie może mieć celów prokreacyjnych.

Trzecie pytanie pana senatora, o udział właścicie-
la, właścicielki kliniki… Ja jestem bardzo wrażliwy 
na konflikt interesów i dlatego dziękuję za to pytanie. 
Po pierwsze, ustawa rządowa w ogóle nie reguluje 
kwestii finansowania systemu. Pan senator Kopeć 
wspominał o pytaniach, na które odpowiadałem pod-
czas posiedzenia komisji, mówiąc o kwotach, które 
rząd wydaje na leczenie niepłodności w ramach pro-
gramu rządowego. Procedowana ustawa w ogóle nie 
mówi o finansowaniu świadczeń. Ona mówi o tym, 
jakie są reguły, o tym, co wolno, a czego nie wolno, 
o tym, ile może być zarodków, ale nie mówi o finan-
sowaniu świadczeń.

Po drugie, pani doktor jest prezesem Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Przy pisaniu tej 
ustawy posiłkowałem się wielką wiedzą meryto-
ryczną, ekspercką wielu specjalistów z dziedziny 
ginekologii i położnictwa, szczególnie tych, którzy 
zajmują się leczeniem niepłodności. Konsultowałem 
się nie tylko z konsultantem krajowym ginekologii 
i położnictwa, lecz także z wielkimi twórcami pol-
skiej szkoły leczenia niepłodności, jak zgromadzeni 
w Polskim Towarzystwie Medycyny Rozrodu, jak 
pani doktor Kozioł, o której mowa, jak pan profesor 
Waldemar Kuczyński, jak pan profesor Szamatowicz 
i szereg wielkich postaci polskiej medycyny. Jest rze-
czą naturalną, że eksperci, którzy mają największą 
wiedzę i doświadczenie, są także osobami czynnie 
wykonującymi swój zawód. To jest absolutnie na-
turalne. Albo ktoś się na czymś zna, jest w to zaan-
gażowany i wtedy jest ekspertem, albo ktoś nie ma 
doświadczenia i wtedy trudno oczekiwać od niego 
wiedzy eksperckiej i naprawdę fachowego doradztwa. 
Jeśli chodzi o wszystkie osoby, z których wielkie-
go doświadczenia i wiedzy rząd korzystał w czasie 
przygotowywania ustawy, to są to osoby, które są 
czynnymi zawodowo lekarzami i udzielają świadczeń 
w sektorze publicznym. Bardzo wielu z nich pracuje 
także w sektorze niepublicznym, bowiem leczenie 
niepłodności przez całe lata nie było finansowane ze 
środków publicznych i jakikolwiek rozwój tej gałęzi 
medycyny w Polsce był możliwy wyłącznie w sekto-
rze niepublicznym. Dopiero od dwóch lat tworzymy 
sektor publiczny.

Ja naprawdę dokładnie przyglądałem się pisaniu 
tej ustawy, jak również relacjom wiążącym mnie 
z ekspertami, i nie widzę tu przestrzeni do konfliktu 
interesów. Ekspert, który doradza, który cytuje wyni-
ki prac naukowych, który podaje wskaźniki efektyw-
ności metody albo wypowiada się na temat tego, czy 
zapłodnienie sześciu oocytów jest bardziej efektywne 
niż zapłodnienie czterech czy dziesięciu oocytów, 
który mówi o mrożeniu, o tym, jaki powinien być 
czas przechowywania, jest ekspertem, w przypadku 

uczynienia za krzywdy, których doznał w procesie 
leczenia. I tak to funkcjonuje wszędzie na świecie. 
Jestem głęboko przekonany, że Wysoka Izba podzieli 
moje zdanie, że zmiana obecnego stanu prawnego co 
do akurat jednego rodzaju działalności medycznej, 
jednej choroby chyba nie jest zasadna.

Drugie pytanie dotyczyło wybrania ojca. Ja my-
ślę, że to jest pewna nieścisłość i niezrozumienie 
zapisów ustawy. Ustawa w przedłożeniu rządowym 
nie pozwala na dowolny wybór ojca. Przeciwnie. 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że ojcem 
dziecka jest mąż kobiety, która urodziła. To jest rzecz 
wiadoma. Ustawa rządowa nie ogranicza stosowa-
nia metody leczenia niepłodności tylko i wyłącznie 
do par małżeńskich, bo pary, które nie są ze sobą 
związane formalnie jako małżeństwa, także mogą 
cierpieć na chorobę, która nazywa się niepłodność, 
i mają takie samo prawo do świadczeń zdrowotnych 
jak wszyscy inni chorzy. Warunkiem przystąpienia 
przez nich do leczenia – takie było od początku prze-
słanie ustawy rządowej – jest zapewnienie dzieciom, 
które urodzą się wskutek zastosowania metody in vi-
tro, że będą miały i ojca, i matkę. Dlatego w ustawie 
rządowej przewidziano, że w przypadku związków 
niesformalizowanych, związków niemałżeńskich 
warunkiem przystąpienia partnerów do medycznej 
procedury in vitro będzie pozyskanie od partnera 
niebędącego mężem oświadczenia, iż w przypadku 
narodzin dziecka zostanie on uznany za ojca. Takie 
oświadczenie złoży on w urzędzie stanu cywilne-
go przed urzędnikiem. Ono będzie wpisywane do 
aktów stanu cywilnego i będzie ważne przez dwa 
lata. To znaczy, że jeżeli partnerka, z którą dany 
mężczyzna stara się o dziecko i której dane podaje 
w swoim oświadczeniu, urodzi dziecko, to to dziec-
ko będzie dzieckiem tego właśnie mężczyzny. Jest 
to taki mechanizm, który wręcz uniemożliwia za-
istnienie sytuacji, o której mówił pan senator. Nie 
ma tu wyboru dowolnego ojca.

Nie widzę też w ustawie przestrzeni… Pan użył 
pojęcia „homoadopcja”. Ja nie widzę w ustawie 
przestrzeni do wykorzystywania metody in vitro do 
rozrodu par homoseksualnych, chociażby z uwagi 
na fakt, że sama definicja dawcy i biorcy jest defi-
nicją, która przewiduje takie pojęcia, jak „kobieta” 
i „mężczyzna”. Dawcą jest mężczyzna, biorczynią 
jest zawsze kobieta. W związku z tym nie ma tu-
taj takiej możliwości. Wspomniana przeze mnie 
już wcześniej definicja niepłodności, podana przez 
Światową Organizację Zdrowia, mówi, że jest to stan 
patologii zdrowia, który definiowany jest przez to, że 
para współżyje ze sobą regularnie przez dwanaście 
miesięcy w celach prokreacyjnych i ta prokreacja im 
nie wychodzi. Wiadomo, że w przypadku związków 
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) a ustawa jest konieczna, by wprowadzić tu generalne 
zasady.

Pan senator Lasecki… Ja spróbuję możliwie szyb-
ko to wyjaśnić. Rzeczywiście plemników jest więcej 
niż komórek jajowych, ale tylko jeden plemnik może 
wniknąć do komórki jajowej i tak powstaje zdrowy 
zarodek. Jeśli wnikną dwa plemniki, to będziemy 
mieli do czynienia z ciężką patologią genetyczną 
i w naturze takie wadliwe zarodki giną. A zatem mó-
wimy o zapładnianiu sześciu oocytów. I tu jest pewne 
nieporozumienie, bo pobieranie komórek jajowych 
tym się różni od pobierania dużych narządów, że… 
Jak chirurg pobiera duży narząd, nerkę na przykład, 
to wie, że pobierze nerkę, tymczasem komórki jajowe 
pobierane są trochę na oślep. Bo to jest tak, że pa-
cjentki są stymulowane dużymi dawkami hormonów, 
a wskutek dużych dawek hormonów dojrzewa dużo 
pęcherzyków Graafa. I pobieranie komórek jajowych 
odbywa się w ten sposób, że pod kontrolą ultrasono-
graficzną nakłuwa się igłą jajniki i aspiruje się tę treść, 
jak mówią ginekolodzy, która występuje w pęcherzy-
kach Graafa – tam jest głównie płyn, ale też komórki 
jajowe. Lekarz, który nakłuwa jajniki i wysysa cały 
materiał, nie wie, czy w tym materiale będzie jeden 
oocyt, czy będzie ich trzydzieści. Dalsza procedura 
prowadzi do oczyszczenia tego materiału, odizolo-
wania komórek rozrodczych od innych komórek, bo 
przecież bioptat, jak mawiają medycy, jest złożony 
z różnych komórek i części tkanek, i dopiero wów-
czas uzyskuje się pobrane oocyty – żeńskie komórki 
rozrodcze – i do nich wprowadza się męskie komórki 
rozrodcze metodą ICSI albo metodą klasycznego IVF, 
już nie chcę wchodzić w szczegóły. I tak powstają de 
facto zygoty, z których później rozwija się zarodek. 

Teraz wprowadzamy w programie rządowym 
i w ustawie proponowanej przez rząd zasadę, że jed-
norazowo nie wolno zapłodnić więcej niż sześć komó-
rek jajowych, czyli nie wolno wprowadzić po jednym 
plemniku do większej liczby niż sześciu komórek 
jajowych. W związku z tym z tego zabiegu uzyskuje 
się, jak powiedziałem, niewiele ponad trzy – 3,31 – za-
rodki zdolne do prawidłowego rozwoju w piątej dobie, 
a pozostałe są nieprawidłowe, więc giną, obumiera-
ją, co wynika z praw natury. Najczęściej docelowo 
transferuje się jeden zarodek, więc zostaje, tak jak 
pan obliczył, średnio 2,7 zarodka – jeżeli zapłodniono 
sześć komórek jajowych – chociaż w praktyce jest ich 
mniej, zaraz o tym powiem.

Co się dzieje po dwudziestu latach? Ustawa 
przewiduje – to też miało służyć nadaniu każde-
mu zarodkowi prawa do rozwoju, prawa do tego, 
żeby nie był wiecznie mrożony, bo zarodki przecież 
nie są własnością dawców materiału genetycznego, 
one niosą ze sobą szczególnie wielką wartość, także 
społeczną… No, czasami jest tak, że dawcy mate-
riału genetycznego sami stanowią o tempie swojego 

którego nie ma konfliktu interesów nawet wówczas, 
gdy jest on wykonawcą leczenia niepłodności w swo-
jej prywatnej klinice. Ta ustawa w żaden sposób nie 
przesądza o finansowaniu, a wiedza ekspercka służyła 
nam przede wszystkim do wypracowania rozwiązań, 
które przy zagwarantowaniu efektywności metody 
będą najbardziej akceptowane społecznie i politycz-
nie, co uznaję za dużą zaletę ustawy.

Pan senator Kraska pytał o skuteczność leczenia 
farmakologicznego i chirurgicznego.

Panie Senatorze, ja się uśmiecham, bo pan senator 
wie, że nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Nie da 
się na nie odpowiedzieć dlatego, że pacjentów z róż-
nymi rozpoznaniami leczymy różnymi technologiami 
medycznymi. To nie jest tak, że jeden pacjent chory 
na niepłodność trafi do chirurga, który będzie go le-
czył chirurgicznie, a drugi – trafi do zwolennika czy 
znawcy terapii lekowych i będzie leczony tabletka-
mi. Wiemy o tym. Pan senator i ja jesteśmy przecież 
lekarzami.

W różnych stanach zdrowia stosuje się różne me-
tody leczenia. Jeżeli ktoś ma niedrożność jajowodów, 
to jajowody się udrażnia – czy to metodą chirurgicz-
ną, czy metodą plastyki, czy metodą endoskopo-
wą. Proszę wybaczyć, ja nie jestem ginekologiem. 
Zapewne w przypadku każdej z tych technologii 
można określić jej skuteczność w odniesieniu do 
określonej jednostki chorobowej i wieku pacjentek, 
u których wykonuje się zabieg.

Nie można en bloc powiedzieć, że leczenie chirur-
giczne ma taką skuteczność, farmakologiczne ma taką 
skuteczność, a jeszcze inną skuteczność ma medycz-
nie wspomagana prokreacja. Mówiąc o efektywności 
metody IVF, czyli medycznie wspomaganej prokre-
acji, mam na myśli – tak jak definiuje się to na świecie 
– liczbę uzyskanych, klinicznie potwierdzonych ciąż 
na jeden transfer, czyli na jedno przeniesienie zarod-
ków do jamy macicy. Tak się definiuje efektywność 
metody IVF. Nie da się tego porównać z leczeniem 
chirurgicznym czy z leczeniem farmakologicznym, 
bo te metody nie są komplementarne.

Ustawa wprowadza zasadę, że medycznie wspo-
magana prokreacja może być stosowana wyłącznie 
u tych osób, u których bądź wykorzystano inne me-
tody leczenia, bądź ich stosowanie jest niezasadne. 
Brak ustawy i stosunkowo niskie upowszechnienie 
standardów medycznych powoduje dzisiaj, że na ryn-
ku prywatnym, szczególnie na rynku komercyjnym, 
zdarzają się nieuczciwi świadczeniodawcy, którzy 
zbyt wcześnie włączają pacjentów do drogiego le-
czenia metodą IVF, i to tych pacjentów, w przypadku 
których nie ma takich wskazań medycznych. A le-
czenie kogoś, kto tego nie potrzebuje, jest błędem 
medycznym. Rządowy program zniósł to ewidentnie, 
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) rozwiązanie wydaje się ze względu na nasz system 
wartości mniej akceptowalne niż to, które propo-
nuje rząd w procedowanej ustawie. Z danych nie-
mieckich wynika, że współczynnik ciąż mnogich 
wynosi ponad 32% dla ciąż bliźniaczych i 7% dla 
ciąż trojaczych – to jest bardzo dużo. W polskim 
programie rządowym uzyskujemy parametry znacz-
nie lepsze – u nas wskaźnik ciąż mnogich jest na 
poziomie… Już mówię, mamy w Polsce dokładnie 
6,4% ciąż wielopłodowych: czterysta siedemdziesiąt 
osiem to ciąże wielopłodowe, a sześć tysięcy dzie-
więćset dwadzieścia cztery – ciąże pojedyncze, na 
siedem tysięcy czterysta dwie ciąże. Czyli mamy 
w Polsce znacznie lepsze wskaźniki efektywno-
ści i bezpieczeństwa tej metody. Efektem takiego 
podejścia jest także znacznie większa liczba wad 
wrodzonych u tych dzieci, co wynika z faktu po-
śpiesznego transferowania trzech zarodków, zanim 
zdążą się one rozwinąć w stopniu umożliwiającym 
prawidłowy dalszy rozwój i kiedy nie ujawniają się 
jeszcze poważne wrodzone defekty genetyczne skut-
kujące wystąpieniem poważnych wad wrodzonych. 
Jestem przekonany, że te merytoryczne, obiektywne 
argumenty przemawiają za tym, że… Jakkolwiek 
wiele rozwiązań praktycznych stosowanych u nasze-
go zachodniego sąsiada jest godnych przeniesienia 
do Polski albo zainspirowania się nimi, to akurat 
w przypadku tej metody leczenia niepłodności nie-
mieckie rozwiązania, jak się wydaje, są dalekie od 
doskonałości i w świecie medycznym uchodzą za 
raczej jedne z najmniej doskonałych pod względem 
efektywności i bezpieczeństwa stosowania, i są po-
wszechnie krytykowane w świecie nauki.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
To chyba wszystko, tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Igor Radziewicz-Winnicki: Odpowiedziałem chyba 
na wszystkie pytania, Panie Marszałku.)

Ale niestety pytań – i oczywiście chętnych do 
ich zadawania – jest znacznie więcej. Teraz pytania 
zadadzą panowie senatorowie: Kazimierz Jaworski, 
Andrzej Pająk i Andrzej Matusiewicz.

Pan senator Jaworski, bardzo proszę.

Senator Kazimierz Jaworski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, zadam pewne fundamentalne 

pytanie i proszę, żeby pan na nie odpowiedział. Czy 
pan minister, jako lekarz, a więc człowiek z branży, 
i jako człowiek wrażliwy, uważa i czy rząd uważa, 
że zarodek to człowiek? Bo od tej definicji zależy też 
zgodność tego projektu rządowego z kodeksem etyki 
lekarskiej. Dziękuję.

rozrodu i o tym, kiedy chcą mieć następne dzieci, 
i mają do tego prawo jako ludzie. Ale żeby zrównać 
ich prawo z prawem zarodków do rozwoju, wpro-
wadziliśmy w ustawie taki mechanizm, że czas na 
decyzję dawców materiału genetycznego określają 
oni sami w umowie, którą zawierają z bankiem zo-
bowiązanym do przechowywania tych zarodków, 
ale nie może być to okres dłuższy niż dwadzieścia 
lat. To znaczy nie wolno dłużej niż dwadzieścia 
lat trzymać zarodek, mówiąc kolokwialnie, w ja-
kimś pogotowiu na wypadek ewentualnej potrzeby 
rozrodu. Po upływie dwudziestu lat, jeśli dawcy 
nie wykorzystają tego zarodka, przechodzi on do 
dawstwa anonimowego dla innych osób, które nie 
mogą z przyczyn biologicznych wytworzyć zarod-
ka, i wówczas te zarodki są wykorzystywane tylko 
i wyłącznie do rozrodu człowieka. One nie niszcze-
ją, mrożenie zarodków nie powoduje ich uszkodze-
nia, a najdłużej na świecie mrożony zarodek miał 
trzydzieści dwa lata i po trzydziestu dwóch latach 
został wykorzystany do rozrodu, co zaowocowało 
prawidłową ciążą i urodzeniem zdrowego dziecka. 
Czyli praktyka wskazuje, że przechowywanie zarod-
ków przez dwadzieścia lat nie niszczy zarodków, nie 
uszkadza materiału genetycznego i jest bezpieczne 
dla zarodków.

Pan senator pytał o prawo niemieckie i propo-
zycje niemieckie. Pominę już to, że doświadczenia 
Niemiec i uregulowania niemieckie w tym zakresie 
wynikają zapewne w dużym stopniu z uwarunkowań 
historycznych czy spuścizny historycznej i pewnej 
traumy, która bez wątpienia zdominowała debatę na 
ten temat w Niemczech. Tam rzeczywiście przyjęto 
rozwiązanie o zakazie mrożenia zarodków i prawie 
do tworzenia nie więcej niż trzech zarodków, czego 
efektem – skoro nie wolno mrozić, nie wolno two-
rzyć więcej niż trzech zarodków – stało się to, że 
każdy uzyskany zarodek musi być transferowany 
do macicy, i możliwe są tylko świeże transfery. Po 
pierwsze, fakt, że są to transfery świeże, a nie mro-
żone, już a priori powoduje, że ta metoda jest mniej 
skuteczna, bo w przypadku świeżych transferów 
– o czym już wcześniej mówiłem Wysokiej Izbie – 
dostosowanie błony śluzowej macicy do przyjęcia 
zarodka i ciąży jest gorsze, wskutek czego efektyw-
ność jest mniejsza, czyli rzadziej powstaje ciąża. Po 
drugie, transferowanie trzech zarodków powoduje 
większe ryzyko powikłań pod postacią ciąż mno-
gich i często dzieje się tak, że skoro powstają trzy 
zarodki, to powstaje ciąża trojacza, która zagraża 
istnieniu całej ciąży, no i pojawia się medyczna ko-
nieczność abortowania jednego z tych płodów – bo 
można usunąć jeden z tych płodów, które się roz-
wijają – żeby utrzymać te dwa pozostałe. Czyli to 
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:

Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję panu senatorowi Jaworskiemu, że 

ocenia pan mnie jako człowieka wrażliwego. Dziękuję 
bardzo. Jestem pediatrą, co także podnosi moją otwar-
tość na ten problem. W dalszej części swojej wypowiedzi 
pytał pan o to, czy zarodek jest człowiekiem, jaka jest 
tutaj zgodność z kodeksem etyki lekarskiej. Wszyscy 
wiemy o tym, że nikt w żadnym akcie prawnym nigdy 
nie przesądził, kiedy człowiek staje się człowiekiem. 
Znamy rozwój biologiczny człowieka, ale tak naprawdę 
nie wiemy, czy zarodki ludzkie są ludźmi, czy zarodki 
ludzkie nie są ludźmi, czy są dziećmi, czy są zarodkami, 
czy są płodami… chociaż płodami nie są, bo są zarod-
kami. Płód to jest pojęcie biologiczne. Ale jeśli chodzi 
o określenie, kiedy człowiek staje się człowiekiem, to jest 
to zagadnienie natury światopoglądowej i filozoficznej.

(Senator Czesław Ryszka: To nie jest zarodek?)
To jest pytanie, na które każdy z nas musi sobie 

odpowiedzieć sam we własnym sumieniu. Rząd jako 
całość – ja na pewno też nie – nigdy nie podejmował 
się ambitnego zadania określenia, kiedy człowiek sta-
je się człowiekiem. To jest zagadnienie, które od wielu 
lat jest przedmiotem debat akademickich, filozoficz-
nych, światopoglądowych, religijnych. Ja wychodzę 
z założenia, że należy szanować światopogląd wszyst-
kich obywateli, a nawet Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej nie definiuje ani życia, ani początku życia.

(Senator Izabela Kloc: Kiedy można zabić, a kiedy 
nie można zabić?)

Zabić człowieka nie można nigdy i o tym mówi 
kodeks karny.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Pani Senator, 
proszę…)

(Senator Izabela Kloc: W którym momencie moż-
na zabić?)

Tylko nikt nie odpowiedział na pytanie, kiedy 
człowiek staje się człowiekiem.

(Senator Stanisław Kogut: Od chwili poczęcia.)
(Senator Izabela Kloc: A ja myślałam, że…)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Pani Senator, 

bardzo proszę…)
W związku z tym, co do zgodności z kodeksem 

etyki lekarskiej… Nie definiuje się czy też nie bada się 
zgodności z kodeksem etyki żadnych samorządowych 
aktów prawnych, ale wziąwszy pod uwagę bardzo 
światopoglądowy i religijny charakter tego pytania, 
jestem głęboko przekonany, że to jest rozstrzygnięcie, 
które każdy obywatel musi poczynić we własnym 
duchu, i że ta ustawa nie wesprze nas w tym trudnym 
rozstrzygnięciu zagadnienia natury filozoficznej.

Potem pan senator Pęk pytał, ile wydano na pro-
gram i ile jest par. Już odpowiadam na to pytanie. 

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Andrzej Pająk. Bardzo proszę.

Senator Andrzej Pająk:

Panie Marszałku! Panie Ministrze, mam takie py-
tanie… Wspominał pan, że jest realizowany program 
rządowy, jeżeli chodzi o refundację in vitro. Moje 
pytanie jest takie: ile pieniędzy zostało wydanych 
na ten program? Chodzi mi o lata 2013–2014. Ile par 
zostało do tego programu zaklasyfikowanych? Ile 
powstało ciąż? Ile dzieci się urodziło? Ile pieniędzy 
wydano właśnie w tych dwóch latach przynajmniej 
na ten program? Jeżeli pan dzisiaj nie dysponuje tymi 
danymi… Bardzo bym prosił przekazać te dane rów-
nież na piśmie.

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

Senator Andrzej Matusiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja chcę powrócić do art. 9 ust. 2 

ustawy, który stanowi o liczbie sześciu żeńskich 
komórek rozrodczych, nie więcej niż sześciu. Tam 
jednocześnie jest określony – moim zdaniem bardzo 
istotny – wyjątek będący pewnego rodzaju furtką, 
który może stać się dużą bramą. Ten wyjątek może 
stać się regułą. Ten ustęp mówi o tym, że jeżeli bior-
czyni skończy trzydzieści pięć lat lub jeżeli dwukrot-
nie nieskutecznie… jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia 
pozaustrojowego oraz w przypadku wskazań medycz-
nych bliżej nieokreślonych – i tu bym pana ministra 
prosił o przedstawienie, jakie mają to być wskazania 
– to wtedy tych zarodków będzie mogło być o wiele 
więcej. W tym przypadku, w odniesieniu do tego 
wyjątku ustawodawca nie przewidział górnej grani-
cy liczby zarodków. I to stwarza pole do tworzenia 
nieograniczonej liczby zarodków. I prosiłbym pana 
ministra o odpowiedź na pytanie, jakie to są wskaza-
nia medyczne i dlaczego tych komórek ma być akurat 
sześć. Wiem, że na przykład w przypadku bardzo 
liberalnej i bogatej Szwecji, zgodnie ze szwedzkim 
ustawodawstwem, jest tylko jeden zarodek. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę.
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) dzieści pięć tysięcy osiemset trzy zarodki, z czego 
kriokonserwowanych było dwadzieścia dwa tysiące 
osiemset pięć, dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset 
dziewięćdziesiąt osiem zostało przeniesionych świe-
żych. Na dzień dzisiejszy jest piętnaście tysięcy… 
Przepraszam, piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt 
cztery zarodki są przechowywane. Czyli na dzień dzi-
siejszy jest piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 
zarodki, przy czym należy zwrócić uwagę na to, że 
tylko tysiąc dwieście sześćdziesiąt osiem par, które 
ma urodzone żywe dziecko, posiada jeszcze zarodki, 
mniej więcej… Jest nieco ponad dwa, a dokładnie 
średnio 2,07 zarodka na jedną parę. To jest też dowód 
potwierdzający tezę, o której powiedziałem: nie ma 
problemu nadliczbowych zarodków, nie mamy takie-
go problemu jak Brytyjczycy czy Amerykanie, u któ-
rych liczba zarodków to jest czterdzieści i więcej.

I trzecie pytanie, które zadał pan senator 
Matusiewicz. Art. 9, wyjątek od liczby sześciu za-
rodków… Ustawa rzeczywiście mówi, że zapłodnie-
nie może dotyczyć maksymalnie sześciu komórek 
jajowych, chyba że kobieta skończyła trzydzieści pięć 
lat lub istnieją inne przesłanki medyczne, które po-
wodują, że to ograniczenie jest niezasadne.

(Rozmowy na sali)
Tak, tak, dwa… To z programu rządowego. Przede 

wszystkim dotyczy to wąskiej grupy pacjentek, u któ-
rych albo argumenty endokrynologiczne, albo inne 
argumenty natury zdrowotnej wskazują na to, że te 
kobiety nie mogą być stymulowane po raz kolejny, bo 
zagraża to zbyt mocno ich zdrowiu i życiu, a zatem 
należy przy jednej stymulacji pozyskać jak najwięcej 
materiału biologicznego i wykorzystać więcej niż 
sześć zapładnianych komórek rozrodczych. Jednak 
z uwagi na ograniczenie drugie i trzecie – wiek po-
wyżej trzydziestego piątego roku życia i dwie wcze-
śniejsze nieudane próby – furtka, jak pan senator to 
nazwał, do tworzenia nieograniczonej czy bardzo 
dużej ilości nadliczbowych zarodków praktycznie nie 
istnieje. Okrucieństwo biologii powoduje, że pozyska-
nie więcej niż sześciu komórek rozrodczych u kobiet, 
które mają za sobą dwie nieudane próby in vitro albo 
mają więcej niż trzydzieści pięć lat, jest praktycznie 
bardzo rzadkie. Potencjał rozwojowy człowieka, nie-
stety, gaśnie wraz z wiekiem i możliwość wystymulo-
wania jajników u kobiety trzydziestopięcioletniej po 
to, żeby pozyskać – chodzi o to, czego zapewne oba-
wia się pan senator – dużą, olbrzymią liczbę oocytów 
i je zapłodnić, praktycznie nie zachodzi; w praktyce 
w przypadku takich osób ledwo udaje się pozyskanie 
dwóch, trzech komórek jajowych w ogóle. W każdym 
razie w rządowym programie to zjawisko, o którym 
mówił pan senator, nie występuje. Jeszcze raz sięgnę 
do danych z rządowych programów. A więc z tych 
par, które mają jeszcze zarodki – dwa tysiące sześćset 
dwadzieścia pięć zarodków – pięćset pięć par ma po 

Na dzień dzisiejszy urodziło się dwa tysiące cztery-
sta dzieci w ramach rządowego programu czy dzięki 
niemu. Zarejestrowano dwa tysiące czterysta sześć-
dziesiąt dwie pary, w trakcie procedury są piętnaście 
tysięcy pięćset czterdzieści trzy pary – czyli pozostałe 
czekają. Zdyskwalifikowano z powodów medycznych 
dwieście dwadzieścia pięć par, czterysta pięćdzie-
siąt trzy zrezygnowały. Jesteśmy, pomimo tego, że 
to już dwa lata, jednak na etapie wstępnym. Program 
rządowy zakładał dostępność do trzech cykli. Cykl 
jest wtedy, jak się stymuluje kobiety, pobiera oocy-
ty, zapładnia oocyty, z tych zapłodnionych oocytów 
powstają zarodki, zarodki się transferuje, a te, które 
pozostają, są przechowywane. I nie wolno stymulo-
wać ani tworzyć nowych zarodków, dopóki nie wy-
korzysta się tych już zgromadzonych. I dopiero jak 
się zakończy taką procedurę, jak się wykorzysta te 
ostatnie zgromadzone zarodki, to kończy się cykl. 
Tak że to jest pojęcie cyklu. Rządowy program, po-
wtarzam, zakłada trzy cykle, każda para ma prawo 
do trzech cykli. Oczywiście fakt urodzenia dziec-
ka nie wyklucza prawa dostępu do kolejnego cyklu. 
Zakończyły udział tylko sto sześćdziesiąt cztery pary, 
a widzimy olbrzymią społeczną potrzebę dostępu do 
tej technologii i do leczenia ze środków publicznych.

Pytał pan senator, ile wydano. Program rządowy 
zakładał 247 milionów zł na świadczenia zdrowot-
ne, 243 miliony 700 tysięcy… Zrealizowano cykle 
łącznie na 151 milionów zł na rok, do końca maja 
2015 r. 247 milionów to do końca programu, a koniec 
programu będzie 30 czerwca 2016 r. A funkcjonujemy 
w harmonogramie, w reżimie ustawy budżetowej, 
tak więc kontraktujemy według lat kalendarzowych.

(Senator Andrzej Pająk: Czy można tylko dopytać, 
ile zarodków w tym czasie powstało?)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Proszę bardzo. Pan senator Pająk.

Senator Andrzej Pająk:
Jeszcze mam pytanie, ile zarodków w tym czasie 

powstało.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
To chyba będzie trudniej odpowiedzieć.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Powstało około czterdziestu pięciu tysięcy zarod-

ków… Już mówię dokładnie: łącznie powstały czter-
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pani senator Alicja Zając. Bardzo proszę.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Pan minister odpowiadając na nasze pytania, mó-

wił, że nie wiadomo, od kiedy mamy do czynienia 
z człowiekiem, kiedy staje się życie ludzkie. O ile 
dobrze pamiętam, to w 2004 r. dzień 24 marca został 
przez Sejm ustanowiony Narodowym Dniem Życia.

(Senator Stanisław Kogut: Tak.)
W uzasadnieniu tego faktu było podane, że wła-

śnie Narodowy Dzień Życia, świętowany już od kil-
ku lat, powinien skłaniać do refleksji nad odpowie-
dzialnością władz państwowych i społeczeństwa za 
ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego. 
A więc już wtedy, w 2004 r., przyjmując ten projekt 
uchwały, chyba zdefiniowano moment życia. My 
wiemy i nie mamy z tym większych problemów. Ale 
przeraziłam się jako biolog tym, co powiedział pan 
minister przed chwileczką, że okrucieństwo biologii 
powoduje pewne procedury, które my wprowadzamy. 
Panie Ministrze, Panie Doktorze, to jest natura czło-
wieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, 
i my z naturą człowieka, zwierzęcia, bakterii czy 
grzybów nie eksperymentujmy, bo naprawdę dojdzie-
my… Nie chciałabym…

(Senator Stanisław Kogut: Do tragedii.)
(Senator Czesław Ryszka: Do piekła.)
…dożyć tych czasów i wiedzieć, w jakim kierun-

ku…
Odpowiadając często powtarzał pan, że niepłod-

ność to jest choroba. Ja się z tym do końca nie zga-
dzam, bo jest wiele takich par, które nie mają swoich 
dzieci, adoptują dziecko, a później rodzą im się dzieci 
ze związku małżeńskiego, naturalne, poczęte w spo-
sób naturalny, a nie pozaustrojowo w procedurze in 
vitro. Czy pan nie zwraca uwagi na to, jak ta nazwa 
„procedura in vitro”… Po prostu już w samej nazwie 
jest eksperyment. To nie jest naturalne. To jest do-
świadczenie na naturze człowieka, czyli w pewnym 
sensie działanie przeciw biologii i naturze człowieka. 
Czy pan się zgadza z moimi stwierdzeniami, czy pan 
uważa inaczej?

A przywołana przez pana definicja Światowej 
Organizacji Zdrowia, że niepłodność jest po dwuna-
stu miesiącach współżycia małżonków… To jest na-
prawdę za krótki okres. Czasem są rozłąki, wyjazdy, 
różne sytuacje życiowe, czasem osoby są w pewien 
sposób fizycznie czy psychicznie niedopasowane i to 
po jakimś czasie… Przecież nie wszystkie pary mał-
żeńskie mają dzieci w okresie dwunastu miesięcy. 
Czy my mamy ich traktować jako osoby niepłodne? 

jednym zarodku, sześćset dziewięćdziesiąt siedem 
ma po cztery i więcej, a osiemset par ma po dwa 
zarodki. A więc widać, że ta średnia, która mówi, 
że mamy 2,07 zarodka nadliczbowego, chociaż ta 
definicja w tym przypadku jest chyba niedoskonała, 
na parach, które już mają urodzone zarodki… Nie 
wiem, czy dość jasno się wyraziłem, przepraszam.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Teraz panie senator: Izabela Kloc, Alicja Zając 

i Dorota Czudowska.
Bardzo proszę, pani senator Izabela Kloc.

Senator Izabela Kloc:
Panie Ministrze, mam pytanie dotyczące kosztów, 

jakie trzeba ponieść przy okazji stosowania in vitro. 
Chodzi mi tu przede wszystkim o konsekwencje do-
tyczące zdrowia kobiet, i psychicznego, i fizycznego. 
Nie będę już mówić o sferze duchowej, bo są to koszty 
niepoliczalne, głębokie. I dotyczą nie tylko kobiet, bo 
odnoszą się również do decyzji politycznych, to te 
konsekwencje, które będą ponosić senatorowie gło-
sujący na tej sali. Nie tylko kobieta przeżywa swoisty 
wstrząs związany z uświadomieniem sobie swojej 
decyzji, bardzo często się zdarza, że takie decyzje 
podejmują politycy.

Szanowni Państwo! Jeśli chodzi o kwestię badań, 
które były przeprowadzone chociażby w Izraelu na 
grupie ponad trzech tysięcy kobiet poddanych proce-
durom in vitro, to powiem, że ich wyniki nie są dla nas 
dobre. Te informacje są zatrważające. Moje pytanie 
dotyczy też tego, czy kobiety, które są poddawane tej 
procedurze w Polsce, są informowane o konsekwen-
cjach, takich chociażby jak te, które wynikają z tych 
badań. Otóż 100% kobiet powyżej czterdziestu lat po 
trzech próbach in vitro jest narażonych na raka piersi. 
Jeśli chodzi o kwestie związane z hiperstymulacją 
jajników, to rzeczywiście tutaj też mamy ogromne 
powikłania ogólnoustrojowe. Czy kobiety są o tym 
informowane przed, czy dopiero wtedy, kiedy się to 
po prostu dzieje?

Kwestia konsekwencji związanych z psychiką 
kobiet… Tutaj bardzo często również dochodzi do 
takiego zespołu wstrząsu poaborcyjnego, ma to bar-
dzo podobne objawy. I czy rzeczywiście kobiety są 
objęte jakąś pomocą psychologiczną związaną z po-
dejmowaniem decyzji? Czy ta decyzja to jest tylko 
i wyłącznie decyzja pary, która się na to decyduje, 
bez jakiegokolwiek wsparcia psychologa? Bo w moim 
przekonaniu dopiero pełna świadomość konsekwen-
cji uprawnia w ogóle do jakiejkolwiek decyzji w tej 
sprawie. Dziękuję.
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(senator A. Zając) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:

To po kolei. Pierwsze pytanie, pani senator 
Kloc: koszty i konsekwencje leczenia niepłodności. 
Oczywiście zgadzam się ze słowami pani senator, 
że to jest choroba, która dotyczy mężczyzn i kobiet 
w równym stopniu. Koszty psychologiczne, społecz-
ne, duchowe, o których pani mówiła, bardzo ważne, 
ekonomiczne dotyczą zarówno samej niepłodności, 
jak i terapii niepłodności. Nie ma co ukrywać, niepłod-
ność jest ciężką chorobą, która prowadzi do zaburzeń 
funkcjonowania społecznego, do rozpadu związków 
małżeńskich, do rozpadu związków emocjonalnych, 
do pogorszenia jakości życia, do większej liczby de-
presji, do niemożności samorealizacji, osiągnięcia 
szczęścia. To jest choroba, która znacznie upośledza 
funkcjonowanie człowieka. Ale prawdą jest też to, 
co pani powiedziała, czyli że leczenie niepłodności 
wiąże się z pewnym ryzykiem albo z pewną uciąż-
liwością, która w bardzo wielu przypadkach dotyka 
granic poczucia godności ludzkiej pacjenta, kiedy 
trzeba przez wiele lat rezygnować z pracy, udawać 
się na konsultacje, poddawać siebie i męża dotkliwym 
badaniom lekarskim, często nieakceptowalnym przez 
wiele par, bo w końcu dotyczy to dość intymnej sfery 
życia i intymnych sfer ciała ludzkiego, co do których 
ludzie zazwyczaj nie lubią… źle odbierają to, że wie-
lokrotnie muszą poddawać się kolejnym działaniom 
medycznym. Zatem jest to wielki problem zdrowotny, 
społeczny, który powoduje pogorszenie jakości życia. 
Cytowała pani senator badania czy sugestie zawarte 
w jednej z prac z Izraela, gdzie była mowa o tym, że 
w przypadku używania żeńskich hormonów płcio-
wych do stymulacji jajników nadmiar wspomnia-
nych żeńskich hormonów płciowych wpływa także 
na piersi. My, lekarze, wiemy o tym, że rak piersi 
jest rakiem, jak mówimy, hormonozależnym, czyli 
że duża ilość hormonów powoduje większe ryzyko 
występowania raka piersi.

Ja nie umiem teraz zacytować innych prac, żeby 
odpowiedzieć pani senator, ale chętnie nawiązałbym 
dyskusję na przykład na temat tego, czy przewlekłe 
leczenie objawów wypadowych, czyli hormonalna 
terapia zastępcza, która wiąże się z pięcioletnim czy 
dziesięcioletnim podawaniem, w postaci plastrów, 
żeńskich hormonów płciowych, nie jest obciążona 
większym ryzykiem indukcji raka piersi niż krótko-
trwała stymulacja hormonalna.

(Senator Izabela Kloc: I to, i to…)
Zwracam jednak uwagę na to, że jakkolwiek wspo-

mniana stymulacja jest istotna dla stanu zdrowia, bo 
dawka hormonów jest duża, to jest ona krótkotrwała. 
Tu mamy stymulację, pobranie i koniec. A w przy-
padku hormonalnej terapii zastępczej kobiety co-

Przecież dzieci się zdarzają po dwóch latach małżeń-
stwa, po trzech, po pięciu…

(Senator Stanisław Kogut: …po dziesięciu latach.)
I nikt nie poddaje się procedurze in vitro, czyli 

procedurze nienaturalnej prokreacji. Dziękuję.

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

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jedno pytanie będzie krótsze, 

bo zadał je już pan senator Matusiewicz i ja bym 
tylko chciała dopytać. Ile procedur in vitro wykona-
no w Polsce u kobiet powyżej trzydziestego piątego 
roku życia? O to rozwinięcie nie będę już pytała, bo 
słyszałam odpowiedź.

Drugie pytanie. Pan minister powiedział, odpo-
wiadając wcześniej na pytania, że przyszli rodzice, 
no, zwłaszcza matka, nie mają możliwości wyboru 
fenotypu przyszłego dziecka, cech fenotypowych, 
czyli wzrostu, koloru włosów, oczu, tego, jak będzie 
wyglądał jako dorosły człowiek. Jak to się ma do 
tego, że w rozdziale 5 ustawy w art. 37 co do rejestru 
dawców komórek rozrodczych jest taka informacja, 
że w tym rejestrze zamieszcza się następujące dane… 
Wymienione są tu różne dane, ale w pkcie 4 są „dane 
fenotypowe dawcy komórek rozrodczych lub dawców 
zarodka”. Po co nam takie informacje, skoro nie ma 
możliwości wyboru tych cech? Tu refleksja. Ludzka 
natura jest nieprzewidywalna i czasem nieobliczalna. 
Jaką mamy gwarancję, że na przykład ktoś nie będzie 
miał znajomości w banku komórek rozrodczych i nie 
powie: wyszukaj mi, bo wiesz, marzę o blondynie… 
Jest to bank, a w każdym banku, jak ma się znajo-
mości, uzyskuje się lepszy lub gorszy kredyt… Tutaj 
też tak będzie, będzie sobie można wybrać komórkę, 
skoro zbieramy takie dane o dawcach komórek.

I trzecie pytanie. Czy w kosztach… O kosz-
tach procedury in vitro było już tutaj mówione, ale 
w związku z tą ustawą tak pięknie się zapowiada, 
że wchodzą tu koszty diagnozowania niepłodności, 
że będzie również diagnozowana niepłodność. Czy 
w koszty procedury in vitro są wliczone koszty dia-
gnozowania niepłodności, czy jest to osobna procedu-
ra? Jeżeli jest osobna, to ile kosztuje zdiagnozowanie 
niepłodności? To są pierwsze trzy pytania.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, bardzo proszę.
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) narodowa, funkcjonująca w systemie Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, która sukcesywnie, co 
ileś lat, aczkolwiek nie w stałym cyklu, dokonuje 
rewizji międzynarodowej klasyfikacji chorób i zja-
wisk zdrowotnych, czyli ICD-10, funkcjonującej… 
Teraz mamy klasyfikację dziesiątą, przygotowujemy 
kolejną jej rewizję i pewnie na przestrzeni najbliż-
szych dwóch lat będzie jedenasta. Akurat w zakresie 
definicji niepłodności nie zanosi się na to, żeby co-
kolwiek się zmieniło. Z całym szacunkiem do pani 
senator i do Wysokiej Izby, ale definicje zjawisk 
chorobowych i definicje stanów zdrowia, jednostek 
nozologicznych są przyjmowane w drodze rezolucji, 
w głosowaniu dokonywanym przez gremia eksperc-
kie Światowej Organizacji Zdrowia. Ja w każdym 
razie nie czuję się na siłach, aby dyskutować z tym, 
czy WHO ma rację, czy nie ma racji, kiedy tak czy 
inaczej definiuje poszczególne jednostki nozologicz-
ne.

(Senator Alicja Zając: Ale… Panie Marszałku, je-
żeli można… Panie Ministrze, chodziło mi o to, żeby 
pary, które przez dwanaście miesięcy nie mają dziec-
ka, nie uważały się za chore. Rozumie pan. Dziękuję.)

Ale one są chore, Pani Senator.
(Senator Alicja Zając: Są?)
(Senator Izabela Kloc: Nie, ja się nie zgadzam. 

Nie zgadzam się.)
Takie osoby są chore, mają chorobę zwaną nie-

płodnością. Taka jest definicja niepłodności. One 
mają chorobę, która została nazwana niepłodnością. 
A to jest choroba, która dotyka coraz więcej osób na 
świecie.

I pozwolę sobie nie zgodzić się także ze słowami 
pani senator w zakresie eksperymentu i doświadczeń 
na człowieku. Przede wszystkim to nie jest ekspery-
ment, bo to, o czym tu mówimy, to uznana technologia 
medyczna. To jest leczenie. W prawie medycznym do-
kładnie odróżniamy eksperymentowanie na ludziach 
od udzielania im świadczeń zdrowotnych zgodnie 
z aktualną wiedzą medyczną. To, o czym tutaj mowa, 
to leczenie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, 
a nie robienie doświadczeń na ludziach. Moim jednak 
zdaniem – i tu fundamentalnie się nie zgodzę z pa-
nią senator – istotą człowieczeństwa jest jednak taki 
przymiot, który człowiek nadaje sobie w odróżnieniu 
od innych gatunków i istot na ziemi, zdolność do 
zmieniania swojej rzeczywistości i świata, otoczenia, 
które wokół nas funkcjonuje. I w wyniku zmieniania 
świata naturalnego utworzyliśmy nie tylko instytucje 
społeczne i demokratyczne, lecz także całą medycy-
nę, która od zarania dziejów służyła i służyć będzie 
temu, by możliwie dalece zmieniać prawa natury. Ja 
rzeczywiście posłużyłem się pojęciem okrucieństwa 
biologii, bo właśnie jednym z najwspanialszych osią-
gnięć współczesnej medycyny jest to, że ludzie nie 
umierają, jak drzewiej, w wieku trzydziestu pięciu lat, 

dziennie poddawane są podaży hormonalnej. Tak 
więc ja myślę, Pani Senator, że zawsze wtedy, kiedy 
dotykamy danych statystycznych, takie spojrzenie 
holistyczne, z góry, na alternatywne technologie me-
dyczne pozwala nam widzieć to wszystko szerzej. I ja 
sądzę, że jakkolwiek autorom wspomnianych prac 
zapewne udało się udowodnić, że stosowanie w ogóle 
hormonów płciowych powoduje większe ryzyko raka 
piersi, to nieleczenie niepłodności skutkuje większym 
ryzykiem samobójstw i rozpadu związków. Są takie 
dane. W medycynie zawsze jest tak, że nieleczenie 
wiąże się z pewnym ryzykiem zdrowotnym, a z kolei 
podjęcie leczenia ujawnia nowe zjawiska zdrowotne, 
w tym nowe ryzyka.

Powiedziała pani o konsekwencjach psychicz-
nych wynikających z rozpoczęcia leczenia. To jest 
oczywiste. Znowu: stymulacja hormonalna powoduje 
przecież zmiany nastroju, może powodować to, co 
pani nazywa zespołem poaborcyjnym, takie zjawisko 
dezaprobaty i problemów moralno-etycznych, wystę-
pujące u par, wynikające z faktu poddania się terapii 
i z tego, że w trakcie terapii dochodzi do zjawisk, 
których wspomniane pary nie akceptowały wcześniej.

I w końcu zadała pani fundamentalne pytanie, 
czy takie pary są objęte pomocą psychologiczną. Są. 
Dopisaliśmy zresztą do art. 6 ustawy, że konsultacje 
psychologiczne także są jednym z elementów mają-
cych istotne znaczenie w leczeniu niepłodności.

I zadała pani także takie pytanie, czy pary, o któ-
rych mowa, są o wspomnianych kwestiach infor-
mowane. Są. Udzielanie informacji medycznej jest 
podstawowym obowiązkiem każdego pracownika 
medycznego, każdego lekarza. I oczywiście udziela-
nie informacji o sposobie przeprowadzenia procedury, 
o ryzyku związanym z leczeniem i o metodach lecze-
nia jest podstawowym obowiązkiem wynikającym 
z prawa medycznego. Mało tego, do omawianej tu 
ustawy wpisano bardzo dokładnie te same zasady 
i wskazano na fakt, że przed każdorazową procedurą 
jest obowiązek poinformowania i odebrania zgody 
pisemnej, a także poświadczenia, że pacjent zapoznał 
się z informacją medyczną.

Pani senator Alicja Zając mówiła o uchwale afir-
mującej życie. Tam nie ma definicji początku życia. 
A ja bym powiedział, że omawiana tu ustawa jest 
właśnie afirmacją życia. Dajemy ludziom prawo do 
rozrodu, dajemy ludziom prawo do tego, żeby mieli 
zdrowe dzieci w bezpieczny, akceptowany społecznie 
sposób.

(Senator Izabela Kloc: Ale eliminuje się nadlicz-
bowe dzieci.)

Potem pani senator powiedziała, że nie akceptuje 
definicji niepłodności sformułowanej przez Światową 
Organizację Zdrowia. To jest organizacja między-
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) re podlegają procedurze rozrodu, natomiast mają do 
nich dostęp lekarze. I to ma znaczenie w przypadku 
dawstwa zarodków albo dawstwa anonimowego czy-
li dawstwa innego niż partnerskie komórek rozrod-
czych. Mianowicie kiedy para nie jest w stanie wy-
tworzyć swojego zarodka – czyli z użyciem swoich 
gamet – i muszą korzystać z anonimowego dawstwa 
osób trzecich, to działa wpisana do ustawy zasada, 
że obowiązkiem lekarza jest dobór dawcy i biorcy na 
zasadzie podobieństwa cech fenotypowych. Ale to nie 
beneficjenci, czyli nie ci przyszli rodzice wybierają. 
Tego nie wolno zrobić, za to jest sankcja karna. Tak 
że oni nie mogą wybrać cech fenotypowych: blondyn 
czy brunet, jak powiedziała pani senator. To lekarz 
ma obowiązek maksymalnie, na ile to to jest możliwe, 
ustalić zgodność cech fenotypowych z takimi cechami 
przyszłych rodziców, których przed sobą widzi. To jest 
taki mechanizm, który daje ludziom prawo do tego, 
żeby ich dzieci były do nich fenotypowo podobne. 

Długo rozmawiałem z moimi współpracownikami 
na ten temat, bo pierwotnie wydawało mi się, że na-
leżałoby w ogóle zrezygnować z tego zapisu. Jednak 
polska populacja, powiem językiem biologicznym, 
nie jest populacją homogeniczną pod względem… To 
znaczy jest populacją homogeniczną pod względem 
fenotypowym. A polskie społeczeństwo chyba nie 
jest jeszcze aż tak otwarte, że gdyby się na przykład 
okazało… Wskutek braku wspomnianej regulacji mo-
głoby dochodzić do niepożądanych zjawisk, szcze-
gólnie w wąskich, hermetycznie żyjących społecz-
nościach, na przykład wśród mniejszości etnicznych, 
gdzie w ogóle sankcjonowane bardzo dużym ostra-
cyzmem społecznym byłoby ujawnienie wiedzy, że 
jakaś para korzysta z prokreacji medycznie wspoma-
ganej. Gdyby takiej parze urodziło się dziecko, które 
ewidentnie pod względem wyglądu fenotypowego nie 
pochodziłoby od tej pary, mogłoby to skutkować tym, 
o co byłem pytany na początku, czyli odrzuceniem 
dziecka, prawda? I w związku z tym postanowiliśmy 
po długiej debacie jednak wprowadzić opisywany 
mechanizm, tak żeby lekarze, czerpiąc wiedzę z reje-
stru danych fenotypowych, starali się dobrać dawców 
i biorców pod względem podobieństwa.

(Senator Dorota Czudowska: Panie Marszałku, 
czy mogę zadać pytanie uzupełniające?)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Bardzo proszę.

Senator Dorota Czudowska:
To byłoby słuszne, gdyby jeszcze zapytano o feno-

typ dziadków. Bo z tego, co wiemy o dziedziczeniu, 
wynika, że w drugim pokoleniu może wystąpić cecha, 
której nie ma w pierwszym.

tylko często przekraczają setny rok życia i oczekują, 
że będą mieli dobrą jakość życia...

(Senator Alicja Zając: Ale to jest dobrodziejstwo.)
…wbrew procesom natury, które pani senator, 

posługując się swoim autorytetem biologa, wychwa-
la. Ja myślę, że jednym z największych osiągnięć 
cywilizacyjnych jest to, że potrafimy radzić sobie 
z niedogodnościami zdrowotnymi, które występują 
siłą praw natury. Nie wszystkie jeszcze potrafimy 
zwalczać, jesteśmy wszak istotami śmiertelnymi, ale 
nasza jakość życia jest coraz lepsza i potrafimy żyć 
pomimo różnych, że się tak wyrażę, zdrowotnych 
następstw czasu naszego trwania.

(Senator Alicja Zając: Panie Marszałku, czy mogę 
zadać jeszcze króciutkie pytanie?)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Alicja Zając:
Czy kiedy pan minister przyjmuje pacjentów, to 

ma zapisane w informacji medycznej, że dziecko jest 
poczęte in vitro?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Ja jestem pediatrą. Ja nie potrzebuję takiej infor-

macji, bo ona niewiele wnosi do mojej rzeczywistości. 
Zresztą człowiek, który urodził się dzięki technologii 
medycznie wspomaganej prokreacji, czy to dzięki me-
todzie IVF, czy to inseminacji, czy w wyniku innych 
działań, nie różni się pod względem biologicznym od 
człowieka, który został poczęty w sposób naturalny. 
To nie jest informacja, która w jakikolwiek sposób 
zmienia postępowanie medyczne.

Następnie pani senator Czudowska zadała mi… 
Muszę się przyznać, że na pierwsze pytanie nie umiem 
odpowiedzieć. Nie przygotowałem, Pani Senator, na 
dzisiejsze spotkanie odpowiedniego wyciągu z reje-
stru. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, ile proce-
dur wykonano u kobiet powyżej trzydziestego piątego 
roku życia. To znaczy ja takie dane oczywiście mam, 
ale nie mam ich przy sobie. Przepraszam. One są 
w rejestrze. Zobowiązuję się, że przekażę pani senator 
odpowiedź na wspomniane pytanie na piśmie.

Potem pani senator zadała pytanie – dziękuję za 
nie – dlaczego w art. 37 jest pozwolenie na zbieranie 
danych na temat cech fenotypowych, skoro nie wolno 
ich wybierać. Zbieramy dane… Dostępu do tych da-
nych nie mają pacjent ani pacjentka, czyli pary, któ-
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(senator D. Czudowska) albo pilotażu co do funkcjonowania pacjentów. To 
znaczy mogę odpowiedzieć na pytanie tak: procedura 
medycznie wspomaganej prokreacji została wyce-
niona na 7,5 tysiąca zł za cykl i tyle przeciętnie – bo 
zawsze jest kwestia jakichś negocjacji z poszczegól-
nymi klinikami – płacimy klinikom w programie 
rządowym za cykl. Ale nie umiem odpowiedzieć, ile 
tak en bloc kosztuje w ogóle leczenie niepłodności 
i diagnostyka niepłodności w Polsce w przeliczeniu 
na jedną osobę albo na parę. Zobowiązuję się, że spró-
buję to ustalić i przekażę pani senator moje ustalenia.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. W dwóch kwe-

stiach pan odpowie pani senator – tej pierwszej…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 

Radziewicz-Winnicki: Tak, tak.)
Dziękuję bardzo.
Teraz następna trójka: pani senator Sagatowska, 

pan senator Ryszka i pan senator Słoń.
Bardzo proszę, pani senator Janina Sagatowska.

Senator Janina Sagatowska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałabym zapytać o wątpliwości 

związane z art. 31, a głównie z ust. 1 pkt 7. Komórki 
rozrodcze mogą być pobierane w celu zabezpieczenia 
płodności na przyszłość. I pkt 7 mówi, że dawcą takich 
komórek może być małoletni albo osoba ubezwłasno-
wolniona, oczywiście za zgodą pisemną itd. Ale chodzi 
mi o to, że osobą małoletnią według polskiego prawa 
jest się od urodzenia do osiemnastego roku życia, a ten 
przepis nie mówi… Ja rozumiem, że w dalszej części 
zdania jest mowa o dawcy, którym jest małoletni po-
wyżej lat trzynastu itd., ale proszę mi powiedzieć: czy 
nie uważa pan, że powinna tu być określona chociaż-
by dolna granica wieku? Bo czy to znaczy, że dawcą 
komórek rozrodczych może być chłopiec albo dziew-
czynka w wieku lat trzech, czterech, dwóch, pięciu? Ja 
tego nie wiem. Jak to jest? Uważam, że to jest bardzo 
szeroki, wręcz niebezpieczny zapis, bo będzie można 
manipulować… Czyli nie wiem kto, opiekun – skoro 
mówi się o osobie ubezwłasnowolnionej – albo kura-
tor czy ktoś inny, w każdym razie osoba sprawująca 
opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną będzie mogła 
za nią zdecydować, że to właśnie będzie dawca komó-
rek rozrodczych itd. Tak że uważam, że ten wskazany 
artykuł w takim zapisie jest wręcz niebezpieczny dla 
dzieci. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pan senator Czesław Ryszka ponownie. Bardzo 

proszę.

(Wesołość na sali)
(Senator Helena Hatka: Dokładnie tak, na przy-

kład choroba alkoholowa.)
(Senator Alicja Zając: Genetyka jest nauką skom-

plikowaną…)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Tak, Pani Senator, to prawda. Ale ja nie miałem 

na myśli aż tak drobnych cech fenotypowych. Ja nie 
mówię o tym… Nie chodziło mi o to…

(Senator Dorota Czudowska: Ja mówię choćby 
o rasie.)

No właśnie.
Ja nie mówię o tym, że ktoś może mieć oczy brą-

zowe albo niebieskie. Bardziej obawiałbym się tego, 
gdyby parze przynależnej do mniejszości etnicznej 
romskiej urodziło się dziecko o cechach ewidentnie 
azjatyckich, skośnookie – o tym mówię, o takich na-
prawdę ewidentnych różnicach – albo ciemnoskóre.

I po to jest ten mechanizm. A dziedziczenie cech 
po dziadkach to już są oczywiście, że tak powiem, 
mniejsze rzeczy.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dziękuję bardzo, 
Panie Ministrze… Czy życzy pan sobie może przerwę 
techniczną, Panie Ministrze?)

Nie, nie. Jest dobrze.
(Senator Dorota Czudowska: Jeszcze było trzecie 

pytanie…)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Pani senator…)
Pani senator Czudowska zadała mi jeszcze trzecie 

pytanie, dotyczące kosztu leczenia niepłodności…
(Senator Dorota Czudowska: Kosztu diagnozo-

wania niepłodności.)
Tak, kosztu diagnozowania niepłodności.
Ja takich danych nie mam przy sobie i obawiam 

się, że wziąwszy pod uwagę dane ze świadczeń zbie-
rane z Narodowego Funduszu Zdrowia, nie jestem 
w stanie przedstawić takich wiarygodnych danych bez 
zaplanowanego badania w tym kierunku. To znaczy 
ponieważ na leczenie niepłodności składa się lecze-
nie hormonalne farmakologiczne, leczenie chirur-
giczne, leczenie wcześniejsze, diagnostyka, o której 
mówi pani senator, i teraz oczywiście jest diagno-
styka niepłodności… I ponieważ mamy jednorodne 
grupy pacjentów, różnie rozliczanych pacjentów, nie 
umiem na to pytanie odpowiedzieć i stawiam tezę, 
taką na szybko, z mównicy, że nie uda mi się, że 
tak kolokwialnie powiem, wyciągnąć z bazy danych 
Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedzi na to 
pytanie, odpowiedzi, która będzie wiarygodna, bez 
wcześniejszego zdefiniowania pewnych elementów 



45
78. posiedzenie Senatu w dniu 8 lipca 2015 r.

Ustawa o leczeniu niepłodności (cd.)

Drugie pytanie. Skoro, jak to jest zapisane, nie 
wolno zniszczyć żadnego zdolnego do prawidłowe-
go rozwoju zarodka, to dlaczego dopuszczalne jest 
uniemożliwienie takiemu zdolnemu do prawidłowego 
rozwoju zarodkowi tego rozwoju i zamrożenie go 
teoretycznie na zawsze?

Czy dopuszcza pan utworzenie potencjalnej kolej-
ki zarodków, którym poprzez adopcje zostanie dana 
szansa rozwoju i życia?

Kolejne pytanie. Technika idzie do przodu. Czy 
według pana jest jakaś moralna, z teoretycznego 
punktu widzenia, granica, po przekroczeniu której 
mrożenie zarodka nie powinno być dopuszczalne, 
nawet jeśli będzie możliwe? Chodzi o wiek tego za-
rodka, człowieka na jakimś etapie rozwoju.

Kolejne pytanie. Czy kobieta, która została matką 
w wyniku metody in vitro, będzie mogła na przy-
kład po piętnastu latach, wyprowadzając się na stałe 
z Polski, zabrać zdeponowane w zamrażarce zarodki? 
I czy będzie to możliwe w sytuacji odwrotnej? To zna-
czy czy kobieta, która będzie przyjeżdżała do Polski, 
a ma gdzieś w świecie zdeponowane w ten sposób 
zarodki, będzie je mogła tutaj przywieźć i skorzystać 
z refundowanej zamrażarki?

Kolejne pytanie. Jaki – chodzi mi o dotychczasową 
praktykę – jest procent zarodków, które są niszczone 
w laboratorium, bo uznano, że nie będą prawidłowo 
się rozwijać lub że jest ryzyko defektów genetycz-
nych?

Kolejne pytanie. Czy prawdą jest, że w przypadku 
kobiet sztucznie stymulowanych na potrzeby pozy-
skania komórek jajowych oraz tych, którym później 
transferowano zapłodnione zarodki, wzrasta częstość 
występowania jakichś chorób lub powikłań ciążo-
wych? Jakie są to schorzenia i jakiego rodzaju po-
wikłania?

Kolejne pytanie. Co się dzieje w przypadku, gdy 
firma stosująca metodę wspomaganego rozrodu nagle 
kończy swoją działalność? Kto i na jakiej zasadzie 
przejmuje pacjentki oraz zdeponowane w zamrażar-
kach zarodki?

Kolejne pytanie. Czy małżeństwo może zastrzec, 
że ich zarodki nie mogą być adoptowane w przyszło-
ści na przykład przez parę homoseksualną lub parę 
niebędącą małżeństwem?

Kolejne pytanie. Nie ingerujecie państwo w de-
cyzję Polaków dotyczącą rodzicielstwa naturalnego, 
nawet jeśli u rodziców występują jakieś obciążające 
choroby. A zatem co będzie w sytuacji, jeśli u jednego 
z partnerów objętych procedurą in vitro wystąpi praw-
dopodobieństwo defektu genetycznego? Czy w takim 
przypadku para będzie mogła wziąć udział w pro-
cedurze? W sytuacji, gdyby było możliwe naturalne 
poczęcie, państwo by w to nie ingerowało.

Kolejne pytanie. Co będzie w przypadku, gdy 
w trakcie procedury umrze partner, mężczyzna i nie 

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, trzy pytania.
Pierwsze. Mówił pan o rozwoju zarodków, kilku 

zarodków. I o tym, że implantowany jest ten najlepszy. 
Z tego wynika wniosek taki, że tych kilka innych 
ma niejako, w cudzysłowie, wypisane na czole, że są 
gorsze. Czyli one będą zamrożone i nikt nie będzie 
już po nie, że tak powiem, sięgał albo jeśli sięgnie, 
to przynajmniej z pewną, powiedzmy, dawką nieuf-
ności. I pan nie nazywa tego selekcją? Czy nie jest 
to pewien rodzaj eugeniki? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Pan minister mówił z wielkim 
uznaniem o doktor Katarzynie Kozioł, czyli o tej 
właścicielce kliniki in vitro, która brała udział 
w opracowaniu rządowego projektu ustawy. Otóż 
ta wybitna ekspert w trakcie debaty w Sejmie nad 
ustawą kwestionowała zgłaszane przez posłów Prawa 
i Sprawiedliwości poprawki, które dotyczyły definicji 
embrionu. I z tego rozumiem, że dobraliście państwo 
tylko takich ekspertów, którzy uważają, że embrion to 
nie jest zarodek ludzki, tylko to jest zlepek komórek. 
Czy dobrze myślę?

I trzecie pytanie jest następujące. Panie Ministrze, 
czy znany jest panu tak zwany zespół ocaleńca, który 
objawia się tym, że osoba urodzona w wyniku metody 
in vitro ma bardzo głębokie… ma poważne problemy 
psychologiczne – ma poczucie, że na drodze do jej 
urodzenia, do jej powstania wiele jej braci i sióstr ule-
gło destrukcji, ewentualnie jest gdzieś zamrożonych 
i nigdy nie będzie możliwości ich adopcji? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam około dziesięciu pytań. Czy podzielić je na 

tury, Panie Marszałku?
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Nie, bardzo pro-

szę. Chyba, że pan minister ma takie życzenie. Ale 
pan minister, jak widzę, jest niezniszczalny, tak że…)

Właśnie zauważyłem, że pan minister radzi sobie 
doskonale.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: I bardzo świet-
nie…)

To ja ryzykuję.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Bardzo proszę.)
Panie Ministrze, pierwsze pytanie. Które zapisy 

tej ustawy skutecznie zapobiegają możliwym przy-
padkom kazirodztwa?
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(senator K. Słoń) ność do nowoczesnych technologii leczenia pozwa-
la nam przewidzieć, że dziecko, które zachoruje na 
białaczkę, na 90% przeżyje i będzie w przyszłości 
zdrowym człowiekiem. Taka jest dzisiaj szczęśliwie 
wyleczalność białaczek u dzieci. Ale wiemy także, 
że intensywność chemioterapii spowoduje w przy-
szłości uszkodzenie zdolności płodzenia u takiego 
człowieka. Wiemy, że za trzydzieści, dwadzieścia 
lat, kiedy osiągnie on określony wiek i dojrzałość 
społeczną, kiedy będzie chciał założyć rodzinę i mieć 
potomstwo, będzie osobą niepłodną. W związku 
z tym w ustawie przewidziano, że małoletni będą-
cy w takiej sytuacji zdrowotnej… Mając tę wiedzę, 
możemy mu umożliwić zabezpieczenie płodności na 
przyszłość. Oczywiście w związku z rozwojem bio-
logicznym w przypadku trzyletnich dziewcząt mamy 
jakąś szansę, w przypadku chłopców – żadnej, jeśli 
chodzi o tego typu działania. Ale w przypadku star-
szych dzieci nasze szanse oczywiście wzrastają. I nie 
jest to decyzja, która jest jednoznaczna z rozrodem. 
Ustawa nie mówi, że my tworzymy zarodki. Nie. My 
zabezpieczamy komórki rozrodcze, czyli pobieramy 
plemniki, wybieramy i zabezpieczamy kawałki tka-
nek. Niedawno media światowe donosiły o historii 
pacjentki z Belgii, jak dobrze pamiętam, która była 
leczona z powodów nowotworowych i która wsku-
tek chemioterapii utraciła zdolność płodzenia. Przed 
podaniem chemioterapii pobrano jej wycinek jajnika, 
przechowano go, a następnie wszczepiono jej, już 
po chemioterapii, przed rozrodem ten fragment jej 
jajnika. To zaskutkowało zdolnością płodzenia – ona 
urodziła zdrowe dziecko. A więc to jest dobrodziej-
stwo współczesnej medycyny, które pozwala nam 
zabezpieczyć płodność na przyszłość. Myślę, że to nie 
jest decyzja zastępcza ani decyzja wydawana przez 
sąd opiekuńczy co do rozrodu, bo my tutaj nie decy-
dujemy o rozrodzie człowieka, tylko zabezpieczamy 
jego zdolność płodzenia. On sam, kiedy osiągnie taki 
stan dojrzałości emocjonalnej i dojrzałości prawnej, 
będzie decydował o tym, czy będzie miał potomstwo, 
czy nie.

To samo dotyczy osób ubezwłasnowolnionych, na 
przykład przebywających w szpitalu psychiatrycz-
nym, dotkniętych chorobą alkoholową. No, można 
sobie wyobrazić wiele przyczyn zdrowotnych, któ-
re powodują, że ludzie są częściowo albo czasowo 
ubezwłasnowolnieni. Wtedy stan zdrowotny i jego 
następstwo, uraz, jakaś chwilowa sytuacja zdrowot-
na, zresztą zgodnie z dotychczasowym prawem me-
dycznym… Bo ta konstrukcja wpisana w artykule 
cytowanym przez panią senator, art. 31 pkt 7 ustawy, 
jest tożsama z konstrukcją prawa do wykonywania 
zabiegu medycznego przy braku możliwości uzyska-
nia świadomej zgody pacjenta, o czym mowa także 
w art. 33 i art. 34 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty.

pozostanie po nim materiał potrzebny do zapłodnie-
nia? Czy kobieta pozostanie wówczas w procedurze 
i czy będzie mogła skorzystać z materiału innego, 
wybranego dawcy?

Kolejne pytanie. Co będzie w przypadku, gdy pod-
czas procesu sztucznego zapłodnienia kobieta zacho-
ruje na nieuleczalną chorobę i nie będzie możliwy 
transfer pozyskanego wcześniej z sukcesem zarodka 
zdolnego do prawidłowego rozwoju? Co będzie, gdy 
kobieta umrze w czasie trwania takiej procedury? 
Czy, według pana ministra, małżonek będzie mógł 
skorzystać z tak zwanej matki zastępczej, żeby do-
czekać się potomstwa z nieżyjącą żoną z uzyskanych 
już zarodków? Co w takim przypadku pan proponuje?

Ostatnie pytanie. Kto, w jaki sposób i jak często 
będzie sprawował nadzór nad technicznymi warun-
kami hibernacji zarodków? Skąd będzie wiadomo, że 
na przykład przez piętnaście lat zarodki były przecho-
wywane w sposób właściwy i są zdolne do adopcji? 
Jak, według pana ministra, zostanie zakwalifikowany 
przypadek uszkodzenia hibernowanych zarodków? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Dziękuję.
Muszę to sobie zapisać. Naliczyłem trzynaście 

pytań.
(Senator Krzysztof Słoń: Mam nadzieję, że pan 

minister nie jest przesądny.)
Art. 30 pkt 7… Chodzi o małoletniego, od którego 

pobieramy materiał rozrodczy w celu zabezpiecze-
nia płodności na przyszłość. W debacie publicznej 
rozród z wykorzystywaniem techniki in vitro często 
mylony jest z zabezpieczaniem płodności na przy-
szłość. Zabezpieczanie płodności na przyszłość to 
działanie medyczne, które jest dopuszczalne tylko 
i wyłącznie ze względu na uwarunkowania zdrowot-
ne. Mówi o tym art. 10 ustawy. Chodzi o przypadki, 
kiedy istnieje wysokie prawdopodobieństwo utraty 
płodności w przyszłości i kiedy pozwalamy osobie 
chorej na jakąś chorobę, która wiąże się z ryzykiem 
utraty płodności, zabezpieczyć materiał rozrodczy 
na przyszłe lata.

W przypadku małoletnich mamy do czynienia 
z taką sytuacją… Dzieci na szczęście rzadko – ale 
niestety także – chorują na choroby nowotworowe, 
w tym białaczki. Dzisiejsza chemioterapia i dostęp-
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) metodą chirurgiczną. Ludzkość na szczęście ten tra-
giczny okres ma za sobą. Tu w przypadku rozrodu 
człowieka nie mamy do czynienia z selekcją zarodków 
– wybieraniem tych o cechach pożądanych i odrzu-
caniem tych, które tych cech pożądanych nie mają. 
Mamy tu do czynienia z postępowaniem racjonalnym 
pod względem efektu medycznego, jaki chcemy osią-
gnąć, a chcemy osiągnąć największe prawdopodo-
bieństwo urodzenia zdrowego dziecka. Siłą rzeczy, 
mając do wyboru dwa zarodki, z których jeden roz-
wija się bardzo dobrze, a drugi rozwija się dobrze, ale 
mniej dobrze niż ten pierwszy, w pierwszej kolejności 
wybierzemy ten, który się rozwija bardzo dobrze. 
I to jest… A pozostałe przechowujemy i będziemy je 
wykorzystywać do rozrodu w następnych transferach. 
Nie odrzucamy ich, nie pozwalamy ich unicestwiać.

Potem pan senator pytał o rolę pani doktor Kozioł, 
która kwestionowała proponowaną definicję embrio-
nu. Tamta dyskusja nie dotyczyła tego, czy zarodek 
jest materiałem ludzkim, czy nie, czy jest to embrion 
ludzki, czy nie jest. To jest kwestia słownictwa. Tamta 
dyskusja i odrzucenie tamtej poprawki wynikało 
z dwóch przyczyn. Po pierwsze, tamta poprawka 
była błędnie sformułowana i definiowała zarodek 
jako taki, nie wskazując, tak jak jest to w przedło-
żeniu rządowym, że zarodek rozumie się jako gru-
pę komórek itd. powstałych w procesie medycznie 
wspomaganej prokreacji. Zdefiniowanie w ustawie 
zarodka wyłącznie w procedurze medycznie wspo-
maganej prokreacji powoduje, iż nie ma wątpliwości 
co do tego, że ustawa nie dotyczy zarodków, które 
powstają poza procedurą medycznie wspomaganej 
prokreacji, na przykład w zapłodnieniu in vivo. Tam 
również powstają zarodki. Gdyby definicja zarodka 
była taka, jaka była w zaproponowanej poprawce, 
jak pamiętam, Prawa i Sprawiedliwości – o ile się 
nie mylę, zgłaszał ją wówczas pan przewodniczący 
Czesław Hoc – mogłoby dojść do takich paradoksów 
i wątpliwości prawnych, czy stosowanie na przykład 
metod antykoncepcyjnych w postaci spiral nie naru-
sza przepisów ustawy.

Drugim elementem merytorycznym, który spo-
wodował decyzję o odrzuceniu tej poprawki, było 
zdefiniowanie zarodka poprzez zbudowanie pojęcia 
„organizm”. To właśnie pan przewodniczący poseł 
Hoc zwrócił naszą uwagę na to, że pojęcie chimery 
i hybrydy definiujemy poprzez pojęcie „organizm”, 
a zarodka nie. Po zbadaniu sprawy – ja rozmawiałem 
z bardzo wieloma profesorami biologii – bardzo szyb-
ko doszliśmy do wniosku, że definicja organizmu jest 
bardzo niestabilna. Biolodzy podają różne definicje 
organizmu. Wśród części profesorów biologii rozgo-
rzała nawet dyskusja, czy zarodki spełniają definicję 
organizmu, czy jej nie spełniają. No, w zależności od 
tego, jaką przyjmie się definicję organizmu… Stąd 
też postanowiliśmy dla celów czystości legislacyjnej 

Pan senator Ryszka pytał o…
(Senator Czesław Ryszka: …selekcję.)
Tak, o selekcję. Embriolog sprawuje nadzór nad 

rozwojem tych zarodków i na którymś etapie widzi 
trzy zarodki. Wiemy o tym, że wszystkie muszą być 
wykorzystane tylko i wyłącznie do rozrodu człowie-
ka, bo ustawa nie pozwala zrobić niczego innego 
z zarodkami, jak tylko transferować je do macicy 
w celu medycznie wspomaganej prokreacji. Nie moż-
na z zarodkami zrobić nic innego jak tylko to. Trzeba 
wybrać kolejność, trzeba zdecydować, który zarodek 
transferujemy jako pierwszy, który jako drugi i który 
jako trzeci. Tu posługujemy się zasadą racjonalności 
medycznej: ten zarodek, który oceniamy pod wzglę-
dem merytorycznym jako taki, który ma największy 
potencjał rozwojowy, czyli rozwija się najlepiej – jego 
budowa morfologiczna i tempo wzrostu wskazują na 
to, że on się będzie najlepiej rozwijał – wybierzemy 
jako pierwszy.

(Senator Czesław Ryszka: To jest rodzaj eugeniki.)
To nie jest rodzaj eugeniki. Eugenika to umoż-

liwianie albo uniemożliwianie ludziom stworzenia 
potomstwa w celu selekcji określonych cech, pozy-
skania określonych cech genetycznych. To bardzo 
ciekawe, bo to pan senator Słoń w swoim dziesiątym 
albo dziewiątym pytaniu… W dziesiątym pytaniu pan 
senator Słoń powiedział: nie negujecie państwo prawa 
do rozrodu, nawet gdyby z rozrodem człowieka wią-
zało się ryzyko defektu genetycznego. To pan senator 
użył takiego sformułowania. Tak, nie uniemożliwia-
my ludziom rozrodu nawet wtedy, kiedy mają ciężką 
chorobę genetyczną, bo byłaby to eugenika. Zgadza 
się pan senator ze mną? To by było uniemożliwianie… 
dyskryminacja ludzi dlatego, że niosą ze sobą pewną 
niekorzystną cechę genetyczną, na przykład jakąś 
określoną chorobę. Nie wolno tego robić. Wpisaliśmy 
do ustawy zakaz dyskryminowania ze względu na ce-
chy dziedziczne. To byłaby eugenika. Natomiast tutaj 
nie mamy do czynienia z selekcją, z promowaniem 
określonych cech płciowych. Pamiętamy wszyscy 
historię eugeniki i tę dziewiętnastowieczną, wstęp-
ną – dzisiaj powiedzielibyśmy, że dość prymityw-
ną – metodę polityki społecznej promowaną przez 
Galtona, który postulował, by poprzez właściwy do-
bór małżonków promować określone cechy genetycz-
ne. Była to metoda, którą postrzegano w świadomości 
dziewiętnastowiecznej jako działanie pozwalające 
na uniknięcie patologii społecznej, czyli jako euge-
nikę pozytywną, a później jako negatywną, kiedy 
zabraniano rozrodu tym ludziom, którzy mieli cechy 
uznane za niekorzystne – albo mieli choroby, albo byli 
więźniami, albo byli złodziejami, albo byli dotknięci 
schizofrenią czy chorobą alkoholową. W skrajnych 
przypadkach pozbawiano ludzi zdolności płodzenia 
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) wiska niepłodności. Stąd też praktyka i Polski, i wielu 
ośrodków zagranicznych wskazuje na to, że w proce-
durze medycznie wspomaganej prokreacji będziemy 
mieć do czynienia raczej z deficytem zarodków. Już 
jest duży popyt na zarodki. W związku z tym te za-
rodki, które zostaną przekazane do rozrodu na rzecz 
osób trzecich, zapewne szybko znajdą zastosowanie 
w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Potem pan senator pytał… Powiedział pan, że roz-
wój techniki, który nastąpi, zapewne spowoduje… 
To znaczy ja zrozumiałem to tak, że czwarte pytanie 
pana senatora było takie: jak ja uważam, do jakiego 
etapu życia zarodkowego powinno być dopuszczalne 
mrożenie zarodków? No, to jest pytanie raczej do 
biotechnologa. Ale z uwagi na to, że dopóki zarod-
ki… To znaczy mrozi się zarodki najdalej do piątej 
doby życia, dopóki one nie przejdą procesu organo-
genezy, czyli dopóki nie wykształcą podstawowych 
układów, narządów typowych dla organizmów ludz-
kich – i wtedy rzeczywiście to mrożenie jest dla nich 
bezpieczne. Ale zatrzymanie życia już wykształcone-
go płodu nie jest bezpieczne dla tego płodu. Powiem 
wprost: to zniszczy, zabije ten płód. Niemniej jednak 
zatrzymanie rozwoju pięciodniowego zarodka jest dla 
niego absolutnie bezpieczne, bo wtedy to jest rzeczy-
wiście twór złożony z komórek ułożonych w pewien 
sposób logiczny, harmonijny, ale takie zarodki nie 
mają jeszcze wykształconych układów, narządów, 
tkanek, to są dopiero, że tak powiem, wstępnie… 
Na tym etapie tworzą się pierwsze listki zarodkowe, 
czyli powstają zalążki późniejszych tkanek, wtedy nie 
ma jeszcze narządów. I to jest ten etap, kiedy można 
zarodek zamrozić, a potem rozmrozić i on dalej bę-
dzie się rozwijał w sposób niezaburzony. Na świecie 
uważa się, że to jest do dwunastego, czternastego 
dnia, potem już… Nawet te kraje, które dopuszczają 
eksperymenty na zarodkach, nie pozwalają na ho-
dowanie zarodków dłużej niż do tego dwunastego, 
czternastego dnia.

Piąte pytanie, pana senatora, dotyczące tego, czy 
kobieta może zabrać swoje zarodki i czy ktoś z ze-
wnątrz może przyjechać do Polski i skorzystać z re-
fundowanej zamrażarki, jak pan powiedział. Ustawa 
przewiduje, że banki komórek i zarodków mają obo-
wiązek mieć umowę z innym bankiem, co w przypad-
ku upadku banku… Może inaczej. Nie można wziąć 
swoich zarodków, przepraszam, do torebki i z nimi 
wyjść – to znaczy dziś pewnie można, ale ta ustawa 
tego zabrania – bo one muszą być przechowywane 
w sposób, który zapewnia im bezpieczeństwo, za-
pewnia, że one nie ulegną zniszczeniu, bo zniszcze-
nie zarodka jest sankcjonowane karnie. Oczywiście 
jeżeli ktoś się przeprowadzi za granicę albo wyje-
dzie z Polski do innego kraju, to zgodnie z prawem 
unijnym może spowodować, że zarodki, których jest 
dysponentem zgodnie z polskim prawem, a które są 

w ogóle usunąć z ustawy pojęcie „organizm”. Ono 
nigdzie w ustawie nie funkcjonuje i dlatego tamta 
poprawka została odrzucona.

Było pytanie, czy znany jest zespół ocaleńca, któ-
ry ma bardzo głębokie problemy psychologiczne… 
Nie jest znany i nie jest opisywany w medycynie 
jako zjawisko występujące w następstwie medycz-
nie wspomaganej prokreacji. Trzydziestokilkuletnie 
doświadczenia świata…

(Senator Czesław Ryszka: Na świecie jest znany, 
tylko panu nie jest znany.)

…obejmujące dobrych kilka milionów ludzi, któ-
rzy żyją dzięki tej metodzie, pozwalają dzisiaj powie-
dzieć, że takie zjawisko nie występuje.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Bog-
dan Borusewicz)

Pan senator Słoń. Pytanie brzmiało: gdzie w usta-
wie zabezpieczono przed kazirodztwem? W tej usta-
wie tego nie ma nie, ale inne przepisy prawa zabrania-
ją kazirodztwa. Potem pan senator… Bo tutaj nie ma 
przepisu, który zabrania osobom spokrewnionym… 
Tu nie ma takiego przepisu. On nie musiał tutaj za-
istnieć, ponieważ istnieje w innych przepisach prawa.

(Senator Krzysztof Słoń: Przepraszam, Panie 
Ministrze, inne przepisy prawa… to znaczy w przy-
padkach, które mamy…)

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, 
nie dyskutujemy!)

(Senator Krzysztof Słoń: Tak, nie dyskutujemy.)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Teraz pan mini-

ster odpowiada na pytanie. I, Panie Senatorze Ryszka, 
nie pokrzykujemy z ławki. Proszę bardzo.)

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Drugie pytanie pana senatora. Skoro dopuszczone 

jest mrożenie na zawsze zarodka zdolnego do prawi-
dłowego rozwoju… Jak dobrze pamiętam, pan senator 
zadał pytanie… To znaczy w ogóle nie jest dopusz-
czalne mrożenie na zawsze, bo ustawa pozwala mro-
zić je nie dłużej niż dwadzieścia lat. Tak? To jest jeden 
element, jak już wcześniej mówiłem, który pozwala 
na zrealizowanie swojego potencjału rozwojowego 
przez wszystkie zarodki. Dlatego w ogóle nie jest 
dopuszczalne wieczne mrożenie – a takiego pojęcia 
pan senator użył.

Potem pan senator zadał pytanie, czy będzie ko-
lejka zarodków zdolnych do prawidłowego rozwoju, 
które po tych dwudziestu latach będą wykorzysty-
wane do rozrodu człowieka. No, zapewne będzie, ale 
doświadczenie klinik i tempo narastania problemów 
z niepłodnością wskazują na to, że popyt na zarodki 
rośnie. To znaczy płodność ludzka z różnych przy-
czyn w ostatnich latach się obniża, a tendencje de-
mograficzne powodujące późniejsze rozpoczynanie 
rozrodu powodują coraz częstsze występowanie zja-
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) ności inna instytucja, taka sama, również posiadająca 
zezwolenie, przejmuje materiał biologiczny zgroma-
dzony w tym banku, tak żeby on był bezpieczny.

Czy małżeństwo może zakazać adopcji zarodków 
przez parę nieheteroseksualną? W polskim systemie 
prawnym i w ustawie nie ma możliwości, żeby pary 
nieheteroseksualne brały udział w in vitro. A w przy-
padku związków niemałżeńskich nie może, dlatego 
że zarodki przekazuje się do dawstwa anonimowego, 
tak samo jak swoje komórki rozrodcze przekazuje się 
do dawstwa anonimowego. To znaczy, że ja oddaję je 
tym, którzy potrzebują. Człowiek, który przekazuje 
swoje zarodki albo materiał genetyczny do dawstwa, 
nie może określić profilu biorcy. Nie może określić, że 
ma to być człowiek zamężny albo niezamężny, wy-
znawca określonej religii, że ma charakteryzować się 
określonym wykształceniem. Nie można tego zrobić. 
To byłoby nieakceptowalne etycznie i – myślę, że pan 
senator się ze mną zgodzi – budziłoby pewne daleko 
idące kontrowersje. Tak? Czyli nie można powiedzieć, 
że tylko tym z wyższym wykształceniem albo tylko 
tym o białym kolorze skóry, a już śniadym nie. To 
byłoby chyba niezgodne z poszanowaniem godności 
człowieka. Przynajmniej tak mi się wydaje.

Pytanie dziesiąte. Myślę, że już na nie odpowie-
działem, bo tu chodzi o ograniczenie dostępności do 
rozrodu osobom, które mają jakiś dziedziczny defekt 
genetyczny. Nie wolno tego robić, ustawa zabrania.

I pytanie jedenaste. Pan senator zadał pytanie o do-
kładnie, jeśli dobrze zanotowałem, taką sytuację: para 
bierze udział w procedurze in vitro, on umiera i nie po-
zostawia materiału genetycznego. Tak? Jeżeli on umrze 
i nie pozostawi materiału, jeżeli… Jeszcze inaczej. 
Jeżeli mają zarodek i ktokolwiek z nich umrze, to jest 
jedyna sytuacja, kiedy ustawa dopuszcza, żeby osoby 
samotne, czyli wdowy i wdowcy po tym drugim part-
nerze, który umarł, mogły wykorzystać ten zarodek 
w swoim rozrodzie. Czyli jeżeli oni mają zarodek, on 
umiera, to ona może wykorzystać te zarodki do rozrodu 
i nie musi mieć nowego partnera, który wykaże się 
niepłodnością. Ale jeżeli nie mają zarodków, tylko mają 
zamrożony materiał – jego komórki albo jej komórki 
płciowe – to nie wolno, ustawa zabrania wykorzystać 
po śmierci dawcy komórki rozrodcze w dawstwie part-
nerskim. Czyli, jeżeli jest zdeponowane jego nasienie, 
jej komórki jajowe, nie mają zarodków, a on umiera, 
to nie wolno wykorzystać jego nasienia. Ale jeżeli już 
są zarodki – a zarodki są dobrem szczególnym, każdy 
z zarodków ma prawo do dalszego rozwoju – to można 
je wykorzystać do rozrodu. Jeżeli są.

(Senator Alicja Zając: Z dawcą.)
Dwunaste pytanie: co w przypadku zachorowania 

kobiety, które uniemożliwia transfer zarodków? Jeżeli 
zarodek nie może być transferowany, to musi być 
przechowywany w sposób bezpieczny dla zarodka, 
czyli tak, żeby nie został zniszczony. To znaczy, że 

w banku w Polsce, zostaną przeniesione do banku za 
granicą, pod warunkiem, że zostanie zachowana cała 
procedura gwarantująca tym zarodkom bezpieczeń-
stwo. Notabene zgodnie z dyrektywą banki funkcjo-
nujące na terenie Unii Europejskiej mogą prowadzić 
między sobą wymianę komórek i zarodków, czyli 
można transferować je przez granicę. Banki posia-
dają specjalną zgodę na wywóz i przywóz, a wywóz 
i przywóz z krajów trzecich każdorazowo wymaga 
pozyskania odpowiedniej zgody. A zatem ta turystka 
czy ktoś z zewnątrz będzie mógł przyjechać i sko-
rzystać z usług banku w Polsce. Czy te usługi będą 
refundowane, to już jest kwestia wtórna, zależna od 
dostępu do świadczeń zdrowotnych i statusu ubez-
pieczeniowego tej osoby.

Jaka jest liczba zarodków nieprawidłowych? Nie 
potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Większość za-
rodków w ogóle, takie są prawa rozrodu człowieka… 
W przypadku większości zarodków nie dochodzi do 
rozwoju ciąży. Spróbuję zebrać takie dane. Obawiam 
się, że one będą danymi raczej natury naukowej niż… 
Ale zobaczę w rejestrze… Panie Senatorze, proszę 
mi wybaczyć, odpowiedź na to pytanie przekażę na 
piśmie.

Siódme pytanie, pana senatora: czy prawdą jest, 
że częstsze występowanie chorób i powikłań ciąży 
pojawia się wskutek stymulacji, czyli procedury in vi-
tro? Leczenie metodą in vitro i cała procedura in vitro 
nie powoduje większej częstości występowania wad 
wrodzonych ani powikłań u dzieci urodzonych dzięki 
tej metodzie. Tu nie ma związku przyczynowo-skut-
kowego. Fakt statystycznie częstszego występowania 
wad wrodzonych u osób urodzonych dzięki procedu-
rze in vitro niż w populacji ogólnej wynika z obciążeń 
pierwotnych ludzi, którzy muszą skorzystać z in vitro, 
wynika z ich struktury wiekowej, wynika z obciążeń 
innymi chorobami. Sam fakt leczenia czy stosowania 
procedury in vitro nie jest czynnikiem wywołującym 
wady genetyczne czy upośledzenie płodu. Matki też 
nie chorują częściej wskutek… Oczywiście stymu-
lacja hormonalna wiąże się z określonym ryzykiem, 
na przykład zespołu hiperstymulacji, to jest znane 
powikłanie w przypadku tej metody, ale nie powo-
duje… Fakt leczenia hormonalnego niesie za sobą 
pewne ryzyko, tak jest, tak jak w przypadku każdej 
technologii medycznej.

I ósme pytanie: czy firma, która kończy swoją 
działalność, deponuje zarodki? Bank, żeby dostał po-
zwolenie na działalność od ministra zdrowia, musi 
mieć podpisaną umowę zabezpieczającą zdepono-
wane zarodki i komórki rozrodcze w przypadku jego 
upadku. A więc nie może być tak, że bank upadnie 
i zarodki przepadną. Bank musi mieć taką procedurę, 
że w przypadku jakiegokolwiek zaprzestania działal-
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) Kogut, Jackowski, Czelej, Matusiewicz, pani senator 
Czudowska, senator Ryszka i senator Lasecki.

Kto jeszcze się zgłaszał?
Właśnie dlatego czytam, żeby była jasność.
Senator Klima, tak?
Nie, nie, senator Słoń to jeszcze za chwilę.
Senator Klima, pan senator Cioch i senator Słoń. 

Dobrze, w takiej kolejności 
(Jan Maria Jackowski: Ja już od razu jeszcze 

raz…)
Ale dlaczego jeszcze raz? 
(Jan Maria Jackowski: Bo nie zdążę zadać wszyst-

kich pytań. W ciągu minuty nie zdążę. Jeszcze wie-
lokrotnie…)

Zdąży pan zadać. Panie Senatorze, pan nigdy się 
nie trzymał ograniczenia czasu do jednej minuty.

(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, 
a można zamknąć dyskusję?)

Musiałby być wniosek i oczywiście…
(Jan Maria Jackowski: Musiałby być wniosek 

formalny.)
…gdyby był sprzeciw, to musiałbym poddać wspo-

mniany wniosek pod głosowanie. Ale ja bym prosił…
(Jan Maria Jackowski: To złóż bardzo konkretny 

wniosek.)
…o nieskładanie takiego wniosku, ponieważ trze-

ba umożliwić wszystkim zadanie pytań. Mamy dużo 
czasu, posiedzenie Senatu jest zapowiedziane na trzy 
dni.

Pan senator Kraska. Proszę uprzejmie.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Ministrze chciałbym wrócić do art. 2 i do 

słowniczka, który jest zawarty w omawianej tu usta-
wie, do pojęcia zarodka, który jest określany jako 
grupa komórek. Tak nawiasem mówiąc, to ja i pan 
minister też możemy się nazwać grupami komórek, 
prawda? Tak z medycznego, biologicznego punktu 
widzenia. Niemniej jednak chciałbym zapytać, czy 
w czasie pracy nad omawianą ustawą były inne po-
mysły odnośnie do tego, jak zdefiniować zarodek, czy 
od razu, od początku była definicja, że jest to grupa 
komórek. To moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: co pan, Panie Ministrze, jako mi-
nister i jako lekarz, rozumie przez pojęcie „poczęcie”?

I trzecie pytanie: dlaczego we wspomnianym 
słowniczku nie znalazła się definicja niepłodności? 
Dziękuje bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Chcę jeszcze wyjaśnić, że regulamin – sprawdzi-

łem – nie przewiduje teraz wniosku o zamknięcie 
listy pytających. Regulamin przewiduje możliwość 

będzie zamrożony. Jeżeli powstał zarodek i miał być 
transferowany na świeżo, a nie da się, bo kobieta za-
chorowała, to zarodek zostanie zabezpieczony, czyli 
zamrożony, i nie może być zniszczony.

(Senator Krzysztof Słoń: A matce zastępczej?)
Definicji matki zastępczej nie ma, ale to jest ta 

sytuacja, o której mówiłem poprzednio, czyli para 
ma zarodek i ona umiera. Tak?

(Senator Krzysztof Słoń: No tak.)
Teraz on jest wdowcem i w związku z tym samym 

zapisem ustawy nie musi… On jest w gorszej sytuacji 
biologicznej, bo nie jest w stanie przyjąć do swojego 
organizmu zarodka. A więc jeżeli on ma partnerkę, to 
mogą zarodek pozostały z jego wcześniejszego związ-
ku wykorzystać i nie muszą się, analogicznie jak w od-
wrotnym przypadku, wykazywać nieskutecznością 
leczenia niepłodności. Czyli on ma zarodek – to dziw-
nie zabrzmi – z pierwszego małżeństwa, ginie jego 
partnerka, ma drugą partnerkę. Wtedy mogą wykorzy-
stać ten zarodek i nie muszą wykazywać niepłodności, 
bo zarodki są wartością większą, niż niezdolność do 
wytworzenia w nowym związku…

(Senator Krzysztof Słoń: Ale to może też być wy-
najęta partnerka?)

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Proszę nie po-
lemizować.)

(Senator Marek Borowski: To ważne pytanie.)
Wynajęta nie może być…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Ministrze, 

przepraszam pana bardzo, ale każdy z senatorów się 
zgłasza i zdaje pytanie. Proszę nie polemizować, nie 
odpowiadać na takie pytania z sali.)

Dobrze. Przepraszam, Panie Marszałku.
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Pan senator jest 

zresztą chyba rekordzistą… Ile to było, dwadzieścia 
zapytań w jednym pytaniu?)

Ostatnie pytanie, trzynaste: kto sprawuje nadzór nad 
technicznymi normami mrożenia zarodków? Klinika. 
A minister zdrowia jest zobowiązany do cyklicznej 
kontroli procedur w klinice. W podmiocie, który jest 
jednostką uprawnioną do prowadzenia banku, musi być 
zatrudniona osoba kompetentna, wskazana, z odpowied-
nim poziomem wykształcenia, która jest zawodowo, 
cywilnie, a także prawnie odpowiedzialna za właściwy 
nadzór nad wspomnianym procesem. A minister regu-
larnie kontroluje wspomniane kliniki pod względem 
prawidłowości, procedur i przestrzegania prawa. To było 
ostatnie, trzynaste pytanie pana senatora Słonia.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz odczytam listę senatorów, którzy czeka-

ją, aby zadać pytania: senator Kraska, senatorowie 
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(marszałek B. Borusewicz) Drugie moje pytanie jest następujące: jak te banki 
będą działać? Bo to jest okres, jak rozumiem, dwu-
dziestu lat. Przez dwadzieścia lat jakieś podmioty 
mogą ulegać przekształceniom, zmieniać się pod 
względem organizacyjnym czy wręcz ulegać likwi-
dacji. Co wtedy będzie się działo z tym materiałem 
genetycznym, który będzie w tych bankach zgroma-
dzony? I jakby pytanie pomocnicze: jak długi jest 
okres… Na przykład będą przerwy w dostawie prądu. 
Jak długo urządzenia, w których przechowuje się 
materiał genetyczny, są w stanie bez odpowiednich 
dostaw prądu utrzymać te zarodki w takim stanie, 
w jakim one powinny być utrzymane? Dziękuję bar-
dzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Kraska pytał o to, czy były inne pro-

pozycje definicji zarodka. Tak. Były na etapie prac 
parlamentarnych i jeszcze wcześniej. My długo szu-
kaliśmy takiej definicji, która byłaby najbardziej pre-
cyzyjna i niebudząca wątpliwości, definicji, która 
bazowałaby na gruncie biologii i możliwie daleko… 
czy możliwie nie wchodziłaby w obszar filozofii 
i kwestii ideologicznych, definicji, która byłaby defi-
nicją przydatną i funkcjonalną na potrzeby tej ustawy. 
Wypracowaliśmy w ten sposób taką definicję zarod-
ka, która wskazuje na to, że zarodek to grupa komórek 
powstała wskutek pozaustrojowego połączenia się 
żeńskiej i męskiej komórki, od zakończenia procesu 
zlewania się jąder komórek rozrodczych do chwili 
zagnieżdżenia się w śluzówce macicy. Nie przesądza-
my, ile jest tych komórek, nie przesądzamy o żadnych 
zmianach w strukturach morfologicznych, nie prze-
sądzamy o tym, co proponowano czy podnoszono, 
jeśli chodzi o próby zdefiniowania, czy zarodek jest 
bytem, czy jest istotą, czy jest organizmem, o czym 
mówiłem wcześniej. Te wszystkie próby dookreśle-
nia doprowadzały nas do tego, że takie definicje, po 
pierwsze, były nacechowane ideologicznie, a po dru-
gie, były trudne do określenia, o czym już wcześniej 
mówiłem, począwszy od definicji organizmu – pojęcia 
biologicznego, które też jest przedmiotem wielu debat 
i co do którego też jest wiele sprzecznych opinii wśród 
samych biologów – a skończywszy na tak trudnych 
zagadnieniach, jak definicja początku życia ludzkiego 
i początku istoty ludzkiej, kiedy człowiek staje się 
istotą ludzką, a kiedy nią nie jest. W związku z tym 
definicja zarodka przyjęta w tej ustawie jest definicją, 

złożenia wniosku o zamknięcie listy mówców, nie 
pytających.

(Senator Robert Mamątow: Pytań nie…)
(Senator Stanisław Kogut: Teraz ja.)
Wyjaśniam, żeby nie było wątpliwości.
Pan senator Stanisław Kogut. Proszę uprzejmie.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Drodzy Goście! Słusznie pan, Panie Ministrze, od-
powiedział, że ustawa zabrania handlu komórkami 
rozrodczymi. Ale jak czyta się ustawę, to widać, że 
zakłada ona zwrot kosztów pobrania wspomnianych 
komórek. Czy kupowanie materiału genetycznego… 
Czy to nie jest handel wspomnianymi komórkami?

Drugie moje pytanie dotyczy tego, jakie jest zda-
nie pana ministra na temat przemytu surogacyjnego. 
Bo wie pan, że to gwałci prawa dziecka. W Rosji 
był taki przypadek, kiedy kobieta urodziła dziecko 
homoseksualistom i to dziecko było traktowane jak 
zabawka, po prostu było przekazywane innym mał-
żeństwom homoseksualnym, a to już była pedofilia.

Trzecie moje pytanie. Panie Ministrze, dyskutu-
jemy tu o wszystkim… Ale ja mam takie pytanie: 
czy państwo badaliście, co jest główną przyczyną 
niepłodności? Wydaje mi się, że jedną z przyczyn… 
Bo to jest tak, że wszystkie młode kobiety chcą robić 
karierę, w wielu wypadkach dokonują aborcji, wiele 
stosuje różne środki koncepcyjne, także pigułki…

(Senator Stanisław Gorczyca: …antykoncepcyj-
ne.)

Tak, antykoncepcyjne. I wydaje mi się, że to jest 
jedna z przyczyn niepłodności. Dalszych pytań już 
nie będę zadawał, tylko te trzy. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
I pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
W tej turze mam dwa pytania do pana ministra.
Pierwsze pytanie: dlaczego w stosunku do pani 

lekarz medycyny, Katarzyny Kozioł nie został za-
stosowany art. 19 ustawy o lobbingu? Trudno nie 
spostrzec zależności, że jako współwłaściciel jednej 
z klinik zajmujących się sztucznym rozrodem ma ona 
interes, jeśli chodzi o rozwiązania dotyczące tej usta-
wy, tymczasem przynajmniej dwukrotnie brała ona 
udział jako ekspert rządowy w posiedzeniach pod-
komisji sejmowych. To jest pierwsze moje pytanie.
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) zarodki w bankach, kosztami za przechowywanie 
tych zarodków, a z drugiej strony w przypadku daw-
stwa komórek rozrodczych ustawa dopuszcza także 
obciążanie kosztami przetwarzania, obrabiania biolo-
gicznego, oczyszczania tych tkanek, ale nie dopuszcza 
możliwości handlowania zarodkami.

Pan senator Kogut posłużył się pojęciem przemytu 
surogacyjnego. Ja nie znam przykładu z Rosji, o któ-
rym mówił pan senator; znam przykład z Ukrainy, 
ale tam chodziło o zupełnie inną sytuację. Wskutek 
niezgodności przepisów prawa na Ukrainie i w Belgii 
doszło do tego, że matka, która się zrzekła dziecka, 
tak zwana matka surogacyjna… Dziecko utraciło pra-
wo do obywatelstwa, a jednocześnie ta para nie mogła 
pozyskać orzeczenia belgijskiego, bo to akurat było 
w Belgii, że to dziecko jest ich dzieckiem, bo było to 
niezgodne z prawem belgijskim. To jest, jak myślę, 
doskonały przykład na to, że fakt, iż nasza ustawa nie 
dopuszcza możliwości dokonania surogacji w Polsce, 
bo blokuje wszystkie drogi, które prowadziłyby do 
możliwości surogacji… Jesteśmy członkami wspól-
noty międzynarodowej i musimy pamiętać o tym, 
że są kraje na świecie, w których surogacja jest do-
puszczalna, jakkolwiek to byśmy oceniali. Może być 
tak, że ktoś wyjedzie, weźmie udział w procedurze, 
która jest w Polsce nieakceptowalna, i wróci. Zgodnie 
z prawem międzynarodowym, zgodnie z orzecze-
niem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, na-
wet jeżeli my w Polsce zakażemy surogacji… Jeżeli 
polscy obywatele wyjadą do stanu Nowy Jork albo 
do Kalifornii, poddadzą się tam procedurze suroga-
cyjnej czy wręcz zapłacą za komercyjną surogację, co 
w Kalifornii jest dopuszczalne prawem, i urodzi im 
się dziecko, to to dziecko będzie polskim obywatelem 
i będzie dzieckiem tych ludzi, pomimo iż urodziła je 
inna matka niż ta, która zgodnie z polskim kodeksem 
rodzinnym i opiekuńczym zostałaby matką. Nasza 
ustawa – jeszcze raz chcę to podkreślić – nie stwarza 
możliwości surogacji.

Trzecie pytanie pana senatora Koguta dotyczyło 
tego, co jest główną przyczyną niepłodności. Bez 
wątpienia zgadzam się z panem senatorem, że jednym 
z elementów powodującym częstsze występowanie 
niepłodności jest zmiana demograficzna, zmiana stylu 
życia, fakt przenoszenia rozrodu na późniejsze deka-
dy życia. Z roku na rok obserwujemy coraz wyższy 
wiek kobiet, które rodzą po raz pierwszy, co jest zja-
wiskiem niepokojącym, ale i zjawiskiem społecznym 
występującym wszędzie na świecie. Natomiast nie 
zgadzam się z panem senatorem Kogutem jakoby 
antykoncepcja miała powodować niepłodność. To jest 
nieprawda. Antykoncepcja nie generuje niepłodności.

Dlaczego pani doktor Kozioł… Pytał o to pan se-
nator Jackowski. Tak? Chodzi o art. 19 ustawy o lob-
bingu. Tu nie było lobbingu. Pana senatora widocznie 
nie było… Ja już odpowiadałem na to pytanie. Nasi 

która w moim przekonaniu jest precyzyjna i nikt, 
kto używa ustawy i ją czyta, nie ma wątpliwości, co 
jest zarodkiem, a co nie jest zarodkiem w myśl tej 
definicji. A ma to fundamentalne znaczenie, dlatego 
że zarodki podlegają ochronie prawnej, nie wolno 
ich niszczyć, nie wolno nimi handlować, więc musi 
być bardzo precyzyjna definicja zarodka, niepodle-
gająca ocennej i zmiennej światopoglądowo katego-
ryzacji dokonywanej przez osoby, które tę definicję 
wykorzystują. To byłoby straszne, gdyby od tego, 
jak kto definiuje zarodki, były uzależnione wyroki 
karne albo przyzwolenie na handel tym materiałem. 
I przez wprowadzenie tak precyzyjnej definicji elimi-
nuje się takie sytuacje. Jakkolwiek rozumiem, że dla 
części uczestników debaty publicznej to, że definicja 
zarodka jest wyłącznie biologiczna, jest wadą, ale 
zapewniam państwa, że ta definicja bardzo dobrze 
funkcjonuje w tej ustawie i w obszarze, który ta usta-
wa ma uregulować. Stąd moim zdaniem to najlepsza 
definicja, jaką udało się wypracować.

Pan senator zapytał, jakie jest moje zdanie o de-
finicji poczęcia. To jest pytanie mocno ideologiczne. 
My wiemy, czym jest zygota, wiemy czym jest zaro-
dek. Pojęcie poczęcia jest pojęciem, powiedziałbym, 
mało medycznym, biologicznym. Definicje, których 
używamy w ustawie, są definicjami precyzyjnymi 
i zapewne dlatego nie ma w ustawie definicji poczęcia.

Trzecie pytanie pana senatora, o powód braku de-
finicji niepłodności w ustawie. No, w ustawie w ogóle 
nie definiuje się jednostek nozologicznych czy ter-
minów medycznych. Przecież wiemy, że medycyna 
zmienia się dość szybko, więc wpisywanie kategorii 
medycznych do ustawy byłoby dysfunkcjonalne, bo 
każda zmiana wiedzy medycznej, odkrycie nowych 
faktów naukowych pociągałyby za sobą konieczność 
zmiany ustawy i definicji w niej zawartych. Pojęcie 
niepłodności jest pojęciem medycznym. Lekarze, 
wykonujący zawód zaufania publicznego, definiują 
niepłodność zgodnie ze standardami współczesnej 
medycyny określanymi przez wytyczne towarzystw 
międzynarodowych i Światowej Organizacji Zdrowia. 
Jeżeli w przyszłości ta definicja się zmieni, a nie-
wykluczone, że się zmieni, to będzie dalej spełniała 
kryteria naukowej definicji niepłodności. A jeżeli dziś 
w jakikolwiek sposób zdefiniujemy ją w ustawie, to 
spowoduje to konieczność nowelizacji ustawy.

Panie Senatorze Kogut, handel zarodkami jest za-
broniony – ustawa nie pozwala na handel ani zarodka-
mi, ani komórkami rozrodczymi i grożą za to sankcje 
karne. Ustawa pozwala jednak na to, na co pozwala 
też konwencja z Oviedo, czyli na zwracanie kosztów 
przetwarzania tych komórek osobom, na rzecz któ-
rych poniesiono ten koszt, czy bankom… Z jednej 
strony ustawa dopuszcza obciążanie osób, które mają 
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) letnich, które urodziły się po implantacji zarodków, 
wskazują, że jest to procedura bezpieczna. Ale aby 
określić, czy coś w medycynie jest bezpieczne, czy 
nie, musimy posługiwać się statystyką. Czyli dopiero 
jeżeli coś jest istotne statystycznie, uważamy, że to 
jest bezpieczne. A w związku z tym moje pytanie 
brzmi: czy są badania co do tego, czy zamrażanie 
zarodków ma wpływ bądź nie ma wpływu nie tylko 
na zdrowie dziecka, ale też – bo chodzi o perspekty-
wę dłuższą – czy nie wpływa negatywnie na kolejne 
pokolenia?

Moje drugie pytanie: czy dzieci osób bezpłodnych 
przenoszą bezpłodność? Czy są na ten temat statysty-
ki? Jeżeli tak, to jakie typy bezpłodności są u dzieci 
z in vitro? Przepraszam za ten skrót, wszystkie dzieci 
są takie same, ale tu musimy analizować sprawy w ka-
tegoriach medycznych, w takich kryteriach. Rozumie 
pan minister moje obawy – chodzi mi o to, czy nie 
doprowadzimy do tego, że w wyniku stosowania tej 
metody materiał genetyczny populacji będzie coraz 
słabszy. To pytanie ma taką intencję.

I trzecie moje pytanie. Przepraszam i znowu pro-
szę o chwilę cierpliwości, bo muszę zrobić krótki 
wstęp. W sytuacji fizjologicznej mamy schemat na-
stępujący: dochodzi do owulacji, powstaje komórka 
jajowa, ona wędruje jajowodem, kilkaset tysięcy czy 
parę milionów plemników walczy o to – mówię to 
z lekkim uśmiechem – kto będzie pierwszy, kto okaże 
się silniejszy. Najsilniejszy wygrywa, dochodzi do 
zapłodnienia i jeżeli zarodek jest dostatecznie silny, 
to przeżywa. Mamy więc do czynienia z doborem na-
turalnym, gdzie wygrywa tylko najsilniejszy plemnik, 
gdzie komórka jajowa przeżywa tylko wtedy, gdy jest 
dostatecznie silna, gdzie przeżywa dostatecznie silny 
zarodek. Jak to ma się do tego… Czy może: jak wy-
gląda ta sytuacja w przypadku in vitro? W jaki sposób 
jest wybierany czy wyselekcjonowywany plemnik? 
I w jaki sposób dany zarodek jest wybierany spośród 
kilku innych? Oraz w jaki sposób wybierana jest ko-
mórka jajowa, jeżeli jest pobranych więcej niż sześć? 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator Czudowska zadaje pytania.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w art. 11 pkt 3 znajduje się wykaz 

działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia rozrod-
czego. Planowane jest bardzo szybkie wejście ustawy 
do realizacji, już po trzech miesiącach. Czy rząd jest 
do tego przygotowany i czy ma już odpowiedni pro-
gram edukacyjny? To moje pierwsze pytanie.

eksperci są czynnymi lekarzami i wykonują świad-
czenia, ale ustawa nijak, w żaden sposób nie przesą-
dza ani o zasadach finansowania, ani o wysokości 
kosztów. A więc tutaj nie ma mowy o konflikcie in-
teresów, pomimo iż osoby, które doradzają nam w za-
kresie medycznych uwarunkowań i zasad leczenia 
niepłodności metodą in vitro, prowadzą działalność 
kliniczną z tego zakresu. Dostarczały nam wiedzę 
i recenzowały koncepcje definicyjne, na przykład 
warunki rezygnacji z tworzenia tego limitu zapład-
nianych komórek jajowych, nie wpływały jednak na 
finansowanie.

Pytanie drugie pana senatora Jackowskiego doty-
czyło tego, co będzie z materiałem genetycznym, jak 
po tych dwudziestu latach dojdzie do przekształcenia 
albo do likwidacji… Jest tu zabezpieczenie, mówiłem 
o tym wcześniej. Ustawa wyraźnie mówi, że banki 
muszą mieć podpisaną umowę z innymi bankami 
na wypadek zaprzestania swojej działalności. A te 
przerwy w dostawie prądu… Współczesna techno-
logia medyczna doskonale sobie z tym radzi. Tak jak 
bloki operacyjne, tak samo urządzenia w bankach 
przechowywania komórek muszą być przygotowane 
na przerwy w dostawie prądu. W dzisiejszym świecie 
mamy dostępne agregaty, jest awaryjne zasilanie we-
wnętrzne. Tak jak bloki operacyjne w szpitalach mogą 
funkcjonować niezależnie – po kilkanaście godzin 
– od dostawców prądu, tak samo urządzenia do prze-
chowywania materiału biologicznego w odpowiedniej 
temperaturze są wyposażone w system nadzoru i kon-
trolowania przez cały czas temperatury ich przecho-
wywania, a także zapewniania bezpieczeństwa na 
wypadek awarii sieci energetycznej. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Czelej zadaje pytanie.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Marszałku! Panie Ministrze, mam trzy 

pytania, które są pytaniami o odległe skutki oma-
wianej ustawy. W medycynie, gdy wprowadza się 
jakikolwiek lek, zastanawiamy się nie tylko nad tym, 
czy i w jaki sposób wyleczy on daną osobę, ale też 
nad tym, czy nie będzie on miał wpływu dłuższego. 
W związku z tym pierwsze moje pytanie dotyczy 
kwestii zamrażania zarodków. Na jaki uraz historycz-
ny powołał się pan minister w przypadku Niemiec? 
Bo o ile ja znam literaturę dotyczącą Niemiec, to tam 
kwestia zamrażania budziła obawy natury medycznej. 
Co prawda dotychczasowe obserwacje, nawet w przy-
padku dzieci czy raczej osób, już nawet trzydziesto-
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(senator D. Czudowska) w których obowiązuje ustawa niedopuszczająca do 
mrożenia zarodków, są wśród krajów OECD w mniej-
szości w tym zakresie, bo ta technologia, o czym mó-
wiliśmy wcześniej, jest mniej korzystna dla pacjentów 
i mniej efektywna pod względem medycznym.

Czy są badania, czy w przypadku dzieci uro-
dzonych dzięki metodzie in vitro także występuje 
niepłodność? Czy niepłodność jest uwarunkowana 
genetycznie? No, jak wiemy, metoda in vitro ma… 
Już pewnie osiem milionów dzieci, ludzi urodzonych 
dzięki tej metodzie żyje na świecie, ale ciągle jest to 
jedno pokolenie, pierwsze pokolenie, bo ta metoda ma 
mniej więcej trzydzieści pięć lat. W związku z tym 
trudno tutaj o wieloletnie obserwacje kohorty, jakieś 
wielopokoleniowe badania. Tak, chcielibyśmy mieć 
takie badania jak we Framingham, gdzie już czwarte 
pokolenie… Niestety w tym przypadku takich dużych 
badań nie ma. Wiemy jednak, że dzieci, które urodzi-
ły się dzięki metodzie in vitro, rodzą dzieci poczęte 
metodą naturalną, a zatem nie ma na razie podstaw, 
by podejrzewać, iż niepłodność jest uwarunkowana 
genetycznie. Myślę, że jest to wieloczynnikowo… 
Przeważają teorie o wieloczynnikowym uwarunko-
waniu niepłodności, z szeregiem różnych zmiennych, 
ale nikt nie mówi o tym, żeby to był stan zdrowotny 
czy choroba dziedziczona monogenowo.

Pytał pan także, Panie Senatorze, czy są badania 
dotyczące tego, czy zamrażanie zarodków wpływa… 
No, o potencjale rozwojowym już mówiliśmy, na 
zdrowie dzieci też nie wpływa, ale zadał pan pyta-
nie, czy wpływa to na kolejne pokolenia. No, takich 
badań pewnie nie ma i podejrzewam, że nigdy ich nie 
będzie. Tak samo nikomu nie udało się udowodnić 
związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wpro-
wadzeniem konserwantów do żywności i zmianami 
w stylu życia i stylu zdrowia następnych pokoleń… 
Zaszło zbyt wiele zmian, zbyt wiele było interwencji 
w nasze życie, by móc stwierdzić związek przyczyno-
wo-skutkowy. Być może komuś to się uda dzięki no-
woczesnym metodom wnioskowania w epidemiologii.

W trzecim pytaniu pytał pan senator o selekcję 
plemników. W naturze rzeczywiście tak jest, że one 
otaczają komórkę jajową i jeden z nich do niej wnika. 
W przypadku metody IVF, czyli metody medycznej 
wspomaganego rozrodu, w tej klasycznej metodzie, 
najstarszej, dzieje się tak samo, czyli komórka jajowa 
jest na szalce otoczona nasieniem, plemniki ją otacza-
ją i jeden z nich wnika, czyli jest to kopia tego, co 
ma miejsce w warunkach w pełni naturalnych, tyle 
tylko, że odbywa się to poza organizmem kobiety. 
Z kolei w przypadku metody ICSI, takiej, kiedy się 
mechanicznie wprowadza plemnik do komórki ja-
jowej, faktycznie dokonuje się wstępnej oceny tych 
plemników pod względem ich budowy morfologicz-
nej. Ta metoda zresztą ma zastosowanie najczęściej 
wtedy, kiedy mężczyźni wytwarzają zbyt mało plem-

Drugie pytanie. Przed chwilą udzielił pan częścio-
wej odpowiedzi na pytanie chyba senatora Koguta, 
że antykoncepcja nie wpływa na płodność. No, 
my mamy zupełnie inne informacje na ten temat. 
W związku z tym prosiłabym o dopowiedzenie, skąd 
pan minister ma takie informacje. W tym samym 
artykule, art. 11, są wymienione… Tam jest ogólnie 
napisane, że w ramach promocji, edukacji będziemy 
przestrzegać przed czynnikami mającym szkodliwy 
wpływ na potencjał rozrodczy człowieka. Chciałabym 
wiedzieć, jakie czynniki szkodliwe ustawodawca 
uznaje za najważniejsze i jakie będą propozycje, żeby 
ograniczyć ich emisję.

Jeszcze jedno pytanie. Nie wiem, dlaczego pan 
minister uważa, że naprotechnologia – ta nazwa po-
chodzi od słów natural procreative technology – jest 
procedurą niemedyczną. Czy na przykład mierzenie 
temperatury w procesie leczenia nie jest zabiegiem 
medycznym? Czy w związku z tym pobieranie hor-
monów w naprotechnologii w okresie okołoowulacyj-
nym, kiedy spodziewamy się, że kobieta może zajść 
w ciążę… Tam się te hormony – to się odbywa prawie 
jak pomiar insuliny – pobiera co kilka godzin, więc 
nie wiem, na jakiej podstawie pan twierdzi, że jest 
to procedura niemedyczna. Czy w art. 13, w którym 
jest mowa o środkach przeznaczonych na zadania 
takiego centrum leczenia niepłodności, są również… 
Czy takie centra będą rozliczane również z tego, że 
przez dwanaście miesięcy będą przeprowadzać z parą 
badania i obserwacje związane z naprotechnologią? 
Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Pan senator Czelej pytał o odległe skutki… Zapytał 

mnie pan… Ja faktycznie posłużyłem się pojęciem 
urazu historycznego. Ta debata, która odbywała się 
w Niemczech na temat metody in vitro, mrożenia 
zarodków, poszczególnych eksperymentów na zarod-
kach w naturalny sposób przywoływała wspomnienia 
z okresu totalitaryzmu, historie z czasów II wojny 
światowej, doświadczeń doktora Mengele, i to po-
brzmiewało bardzo silnie w Niemczech w tamtym 
czasie. Ja być może dopuściłem się pewnego nad-
użycia, antycypując, że jest to jeden z powodów, dla 
których ta ustawa w Niemczech ostatecznie przyjęła 
taki, a nie inny kształt. Ale faktem jest, że Niemcy, 
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) wiedzy o możliwościach przeciwdziałania problemom 
zaburzonego zdrowia rozrodczego, a jest to zjawisko 
populacyjne, które niestety występuje coraz częściej.

Pani senator nawiązała do moich słów o tym, że 
stosowanie antykoncepcji nie wpływa na płodność. 
Bo nie wpływa, choć oczywiście możemy dysku-
tować, jakiej antykoncepcji… O tym dyskutowano 
nie tak dawno, kiedy Komisja Europejska zmieniła 
status produktu leczniczego zawierającego octan uli-
prystalu, który wcześniej był lekiem wydawanym na 
receptę, a teraz jest lekiem wydawanym bez recepty 
– mowa o tak zwanej tabletce „po”. Bez wątpienia 
doświadczenia wielu krajów europejskich, zwłasz-
cza że wokół leków antykoncepcji postkoitalnej 
toczy się największa debata… Rozumiem, że tego 
tak naprawdę dotyczyło pytanie pani senator, bo nie 
podejrzewam, że chodzi o tę zwykłą, hormonalną 
antykoncepcję, która jest stosowana od lat i o której 
generalnie wiadomo, że nie wpływa upośledzająco na 
płodność. Antykoncepcja postkoitalna jest stosowana 
już od dwunastu lat czy nawet dłużej. Jeśli dobrze 
pamiętam, we Francji w roku 1999 po raz pierwszy 
dopuszczono do obrotu OTC, czyli bez przepisu leka-
rza, lewonorgestrel jako antykoncepcję postkoitalną. 
I obserwacje młodej populacji wskazują, że dostęp 
do antykoncepcji postkoitalnej, po pierwsze, w ogóle 
nie zmienił zachowań rozrodczych – a wydawało się, 
że młode osoby będą częściej zachodziły w ciążę, 
i podejrzewano, że zwiększy się ryzyko przenoszenia 
chorób drogą płciową, ale tak się nie wydarzyło – 
a po drugie, nie doszło do opóźnienia rozrodu ani do 
upośledzenia płodności, czego się obawiano. Tak że 
są już wieloletnie obserwacje i nie są one podważane.

Jeśli chodzi o trzecie pytanie pani senator, to 
myślę, że co do naprotechnologii się nie zrozu-
mieliśmy. Ja powiedziałem, że naprotechnologia 
nie jest technologią medyczną w rozumieniu HTA, 
czyli oceny technologii medycznych jako ukie-
runkowanych działań, strategii leczenia poszcze-
gólnych jednostek chorobowych. A pani senator 
powiedziała, że nie jest procedurą medyczną. 
Część działań, które w sposób popularno-nauko-
wy ujmowane są jako naprotechnologia, to proce-
dury medyczne. Badanie temperatury, obserwacja 
cyklu miesiączkowego, zalecanie parom odbywa-
nia stosunków seksualnych w określonych dniach 
cyklu miesiączkowego, zalecanie określonych pro-
cedur badania, w tym badania lekarskiego, to są 
oczywiście procedury medyczne. Ale naprotech-
nologia jako taka nie jest rodzajem technologii 
medycznej, która mogłaby stanowić alternatywę 
dla innych technologii medycznych. To właśnie 
powiedziałem i myślę, że to doprecyzowanie wy-
jaśniło pewną nieścisłość.

(Senator Dorota Czudowska: Panie Marszałku, 
czy mogę dopytać?)

ników albo kiedy ich ruchliwość jest niska; wtedy 
rzeczywiście z uwagi na budowę morfologiczną 
i inne przesłanki wybiera się ten plemnik, który pod 
względem morfologicznym stwarza największe szan-
se na skuteczne zapłodnienie i dalszy rozród tej pary. 
A więc to dotyczy doboru plemnika. W przypadku 
doboru komórki jajowej mamy taką samą sytuację; 
pobrane komórki jajowe znajdują się w różnym etapie 
rozwoju, nie wszystkie są zatrzymane w metafazie 
drugiego podziału, a zatem wybiera się po analizie 
budowy morfologicznej te oocyty, które są prawidło-
we, których budowa morfologiczna jest najbardziej 
prawidłowa. Co do zarodków – zarodki ocenia się, 
jak stanowi ustawa, na podstawie tempa rozwoju, 
budowy morfologicznej, kształtu, poziomu rozwoju 
zarodka w stosunku do wieku. I na tej podstawie kla-
syfikuje się je jako zarodki o różnym potencjale roz-
rodczym; embriolodzy wyróżniają wręcz kilka klas 
i na tej podstawie kategoryzują te zarodki. Mówimy 
oczywiście o zarodkach, które są zdolne do prawi-
dłowego rozwoju.

Pani senator Czudowska zadawała pytanie doty-
czące art. 11 pkt 3 ustawy, chodziło o centra leczenia 
niepłodności. Tutaj być może pojawiła się pewna nie-
ścisłość. Mianowicie ustawa wprowadza możliwość 
nadawania niektórym ośrodkom leczenia niepłodno-
ści statusu centrum leczenia niepłodności, ale to nie 
znaczy, że z chwilą wejścia w życie ustawy jakiekol-
wiek ośrodki otrzymają ten status. Żeby tak się sta-
ło, to one najpierw muszą złożyć stosowny wniosek, 
przejść weryfikację, minister zdrowia musi ocenić, 
iż te ośrodki spełniają formalne i faktyczne wymo-
gi posiadania statusu centrum, czyli muszą leczyć 
niepłodność z wykorzystaniem wszystkich znanych 
technik leczenia niepłodności, a przede wszystkim 
muszą wykazać się tym, że prowadzą działalność 
badawczą, naukową i dydaktyczną, co jest elementem 
koniecznym do tego, żeby centrum mogło ubiegać 
się o prestiżowy status. Trzymiesięczny okres wej-
ścia ustawy w życie nie powoduje tutaj utrudnienia. 
Z chwilą wejścia ustawy w życie te ośrodki już mogą 
się ubiegać o ten status.

Drugie pytanie pani senator dotyczyło tego, czy 
czynniki szkodliwe dla rozrodu człowieka w jakiś 
sposób będą definiowane – tak zrozumiałem to py-
tanie. Po to powołujemy centra, by identyfikowały 
one czynniki szkodliwe, wpływające negatywnie na 
rozród człowieka, przygotowywały na zlecenie jed-
nostek władzy samorządowej i centralnej ekspertyzy 
dotyczące problemów zdrowia rozrodczego określo-
nej populacji albo całego kraju i postulowały dzia-
łania zmierzające do poprawy zdrowia publicznego 
w tym zakresie. Oczywiście jest to jeden z elementów, 
w którym pokładamy nadzieję. Liczymy na rozwój 
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rodziców do przyjęcia dziecka, także nierzadko upo-
śledzonego, czego wcześniej nie udało się zdiagno-
zować? Konkretnie chodzi o to, żeby rodzice, którzy 
bardzo pragną dziecka, nie traktowali go przedmio-
towo. Dziękuję.

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

Senator Jarosław Lasecki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, przysłuchując się tej dyskusji 

i pana wypowiedziom, zanotowałem pewne pańskie 
stwierdzenie. Cytuję: popyt na zarodki rośnie. Ja nie 
wiem, czy to jest niezręczność sformułowania, czy 
coś innego. Chciałbym, żeby pan minister to skomen-
tował, bo wiem, że wszędzie tam, gdzie jest popyt, 
jest też podaż, a wszędzie tam, gdzie jest podaż, jest 
biznes. A to powinna być ostatnia rzecz, o której po-
winniśmy rozmawiać podczas procedowania tej usta-
wy. Dlatego prosiłbym o komentarz do przytoczonej 
wypowiedzi pana ministra.

Chciałbym też zadać pytanie. Dzisiaj są już 
w Polsce zamrożone zarodki i po dwudziestu latach 
coś się z nimi stanie. Ja bym chciał poprosić pana, 
aby pan minister powiedział, jaka jest liczba zamro-
żonych zarodków w bankach zarodków. Chciałbym 
też poprosić pana ministra o oszacowanie – czy takie 
oszacowania zostały w ogóle poczynione? – ile takich 
zamrożonych zarodków będziemy mieli po pięciu i po 
dziesięciu latach obowiązywania ustawy. Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Po kolei. Pan se-

nator Matusiewicz mówił o genetycznych skutkach 
in vitro. Jeszcze raz to powiem Wysokiej Izbie, żeby 
wybrzmiało to bardzo wyraźnie. Metoda medycznie 
wspomaganej prokreacji nie generuje wad rozwojo-
wych, nie jest przyczyną powstawania wad genetycz-
nych. Nie jest.

(Senator Bogdan Pęk: A skąd pan to wie?)
Z badań naukowych, z wieloletnich obserwacji. 

Metoda in vitro nie jest przyczyną wad genetycz-
nych. Przyczyna wad genetycznych leży gdzie indziej. 

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wpisuję panią na listę pytających. Inni też czekają.
Panie Ministrze, przerwa techniczna?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 

Radziewicz-Winnicki: Nie.)
Dobrze, kontynuujemy.
Pan senator Ryszka, proszę uprzejmie.
(Senator Czesław Ryszka: Dziękuję, Panie 

Marszałku…)
A pan senator Matusiewicz zadał już pytanie w ra-

mach tej serii?
(Senator Andrzej Matusiewicz: Nie, jestem na li-

ście oczekujących.)
I nie zadał pan pytania. Tak? Przepraszam, to moja 

wina.
W takim razie teraz pytanie zadaje pan senator 

Matusiewicz.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mnie chodzi o genetyczne skut-

ki in vitro, o wady u dzieci poczętych tą metodą. 
W Europie i na świecie są specjaliści, którzy zajmu-
ją się tą problematyką. Są całe zespoły takich wad. 
Mają one różne nazwy, od nazwisk lekarzy: zespół 
Angelmana, zespół Beckwitha, zespół Russella-
Silvera i inne. Chodzi tutaj przede wszystkim o hi-
potonię, to jest obniżenie napięcia mięśniowego, 
krótkogłowie, małogłowie, nadmierną wagę, skrajną 
otyłość, niedorozwój narządów płciowych i wiele in-
nych. I chciałbym zapytać, czy Ministerstwo Zdrowia 
monitoruje i ewidencjonuje takie przypadki. Jaka jest 
skala ich występowania w Polsce? Ile kosztuje le-
czenie i czy są jakieś pozytywne rezultaty w tym 
zakresie? Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Ryszka. Proszę bardzo.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, zanim zadam jedno pytanie, zda-

nie wprowadzenia. Kiedy profesor Bogdan Chazan 
odmówił uśmiercenia dziecka obciążonego wadami 
genetycznymi – dodam: dziecka poczętego metodą in 
vitro – to pierwszymi, którzy krzyczeli, że należało 
je zabić, byli ci, którzy są za in vitro. Także, niestety, 
rodzice tego dziecka. 

I mam pytanie: czy w ustawie, która tak szczegó-
łowo mówi o samej metodzie, o stosowaniu metody 
in vitro, nie należałoby mówić także o przygotowaniu 
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) urodzonych w Polsce. To chyba wyczerpuje temat 
odpowiedzi na pytania pana senatora.

Pan senator Ryszka pytał, czy rodzice nie powinni 
być uprzedzani o ryzyku – tak zrozumiałem to pytanie 
– wystąpienia jakiejś nieoczekiwanej wady u dziecka, 
które im się urodzi. Chodzi o to, by nie traktowali go 
przedmiotowo. Jednym z podstawowych elementów, 
które wprowadza ustawa, jest obowiązek informacyj-
ny. Ustawa nakłada taki obowiązek na lekarzy i wy-
maga, by osoby leczące się na niepłodność metodą in 
vitro podpisywały oświadczenie, że się zapoznały, że 
zostały poinformowane, że są świadome.

Niemożliwe jest jednak wprowadzenie regulacji 
prawnej, która wyłączałaby te osoby z możliwości 
skorzystania z prawa, jakie daje ustawa o planowaniu 
rodziny, czyli ustawa antyaborcyjna. Jeżeli w trakcie 
przebiegu ciąży zostanie stwierdzona wada płodu, 
która zgodnie z zapisem prawa – jeśli dobrze pamię-
tam, jest to art. 12 ustawy o planowaniu rodziny – sta-
nowi przesłankę do przerwania ciąży… No, to prawo 
obowiązuje. Jeżeli rzeczywiście będzie istnieć wada, 
która stwarza taką przesłankę, to rodzice będą mogli 
wykorzystać tę ścieżkę prawną.

Ja nie śmiem oceniać decyzji rodziców, bo znam 
różne przypadki. Jestem pediatrą i wielokrotnie widy-
wałem w swoim życiu rodziców, którzy mieli wiedzę 
o tym, że wszystkie ich dzieci będą chore na określoną 
chorobę genetyczną, i mieli drugie, trzecie, czwarte 
dziecko z tą chorobą genetyczną. Ludzie podejmują 
bardzo różne indywidualne decyzje. To są tak trudne 
sprawy i tak indywidualne, że ja nie śmiem ich oce-
niać ani komentować w żaden inny sposób. Ustawa 
nakłada obowiązek informacyjny na lekarzy, a fakt 
zapoznania się z tą informacją – tu antycypuję myśli 
pana senatora, a jeśli się mylę, to przepraszam – nie 
wyłącza tych rodziców z prawa stanowionego ustawą 
antyaborcyjną.

Popyt na zarodki. Tak, ja przepraszam za rzeczy-
wiście nieszczęśliwe sformułowanie „popyt-podaż”, 
chyba powinienem był mówić o zapotrzebowaniu. 
Fakt jest taki, że coraz więcej ludzi cierpi na problem 
niepłodności. Słyszy się od organizacji, od pacjentów, 
od klinik, że coraz więcej jest par, które nie potrafią 
wytworzyć swojego zarodka, bo nie mają wystar-
czających zdolności do wytwarzania oocytów albo 
plemników i w rezultacie muszą korzystać z banku 
komórek jajowych, z banku nasienia albo z dawstwa 
zarodka. I rzeczywiście ta liczba jest coraz większa. 
Jeśli wziąć pod uwagę, że jednak w tej ustawie, na 
wzór programu rządowego, wprowadzono mecha-
nizmy, które ograniczają liczbę nadliczbowych za-
rodków, to należy się spodziewać, że zapotrzebowa-
nie na zarodki będzie większe niż liczba zarodków 
przekazanych do dawstwa zarodków. Jeszcze raz 
przepraszam za sformułowanie „popyt i podaż”, ono 
rzeczywiście może razić, nie taka była moja intencja.

Metoda in vitro umożliwia ludziom rozród. Często 
jednak jest tak, że u ludzi, którzy leczą się z powodu 
niepłodności, są jakieś genetyczne przyczyny tej nie-
płodności. I jest to powód, dla którego statystycznie 
1,5% więcej wad genetycznych występuje u dzieci 
urodzonych w wyniku zastosowania metody in vitro 
niż u dzieci urodzonych bez wykorzystania metody 
in vitro. Nie ma związku przyczynowo-skutkowego 
pomiędzy in vitro, leczeniem niepłodności a pojawie-
niem się wad genetycznych.

Pan senator wymienił dwa zespoły genetyczne, 
zespół Angelmana i zespół Beckwitha-Wiedemanna. 
One tak się nazywają. Są to bardzo rzadkie zespoły 
genetyczne, zresztą bardzo ciekawie dziedziczone. 
One dziedziczą się tak, że… To jest tak zwany me-
chanizm zaburzonego imprintingu rodzicielskiego. 
Dziedziczymy te same geny po ojcu i po matce, ale, 
jak się okazało, one inaczej działają. I wcale nie na 
chromosomie X i Y… Mówię tu o cechach autosomal-
nie dziedzicznych. To jest właśnie przykład zespołu 
Beckwitha-Wiedemanna i zespołu Angelmana. Te 
zespoły nie występują częściej u osób urodzonych 
w wyniku zastosowania metody in vitro. To są wady, 
choroby genetyczne, które w ogóle występują.

Potem pan senator wymieniał objawy dysmorficz-
ne typowe dla różnych zespołów genetycznych i wca-
le nie typowe dla tych dwóch zespołów. To znaczy 
one występują w przypadku tych dwóch zespołów, 
ale nie są dla nich typowe. Mówił pan o hipotonii, 
o małogłowiu, o krótkogłowiu. No, to są objawy wad 
genetycznych, jedne z wielu. Ale przyczyną powsta-
wania wad genetycznych nie jest rozród z użyciem 
medycznie wspomaganej prokreacji.

Pytał pan senator, czy minister zdrowia ewiden-
cjonuje przypadki wad genetycznych. Tak. Minister 
zdrowia przez kilka lat, wespół z uczelnią poznańską, 
prowadził – i prowadzi – rejestr wrodzonych wad 
genetycznych, który pod względem merytorycznym 
nadzoruje pani profesor Latos-Bieleńska. Ja nie umiem 
powiedzieć, czy w tej chwili prowadzenie rejestru jest 
finansowane bezpośrednio ze źródeł ministra zdrowia 
czy też uczelni, proszę mi wybaczyć. Wiem, że kie-
dyś było to w programie ministerialnym. Rejestruje 
się częstość występowania wad genetycznych. Ja nie 
umiem teraz powiedzieć, jak często zdarza się zespół 
Angelmana czy Beckwitha-Wiedemanna, ale jeżeli 
pan senator sobie życzy, to odpowiemy na to pytanie, 
bo na pewno mamy informację, jak często te zespoły 
występują w Polsce i w innych krajach.

Pan senator pytał, jaka jest skala występowania 
w Polsce wad genetycznych, wad wrodzonych. Jak 
twierdzi pani profesor Latos-Bieleńska, na podsta-
wie krajowego rejestru, jest to u 2–4% przypadków 
dzieci. Wady wrodzone są stwierdzane u 2–4% dzieci 
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) Senator Maciej Klima:

Panie Marszałku! Panie Ministrze, powiedział 
pan, że nie wiemy, ile jest zamrożonych zarodków na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ale mam nadzieję, 
że ministerstwo w jakiś sposób monitoruje sposób 
ich przechowywania. Czy w tym zakresie są jakieś 
rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia i czy podejmo-
wane są przynajmniej próby określenia, czy sposób 
przechowywania jest właściwy? To pierwsze pytanie.

Pytanie drugie. Skoro nie wiemy, ile jest zamrożo-
nych zarodków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
to czy Ministerstwo Zdrowia posiadało informacje 
o próbach wywozu zarodków, ewentualnie ich nisz-
czenia? To było drugie pytanie.

I pytanie trzecie, natury naukowej polemiki. 
Wielu obywateli i obywatelek Rzeczypospolitej 
Polskiej zawiązuje homozwiązki z obywatelami 
Unii Europejskiej. Chodzi mi o kwestie alimenta-
cyjne w sytuacji, kiedy jeden i drugi rodzic nie chcą 
sprawować opieki rodzicielskiej. W takiej sytuacji 
zgodnie z polskim prawem opieka alimentacyjna 
przypada rodzicom takich par. To pierwsza sprawa.

I sprawa druga, bardziej skomplikowana: jest 
grupa jednostek chorobowych dziedziczonych cy-
toplazmatycznie. Są próby, zresztą skuteczne, za-
kończone powodzeniem, kiedy to komórka jajowa 
jednej kobiety pozbawiana jest jądra komórkowego 
i do takiej komórki wszczepia się jądro komórkowe 
z komórki innej kobiety, a następnie taką komórkę 
jajową zapładnia się plemnikiem ojca. Czyli jesteśmy 
świadkami sytuacji, w której materiał genetyczny 
komórki jajowej składa się jak gdyby z materiału od 
dwóch matek, natomiast ojciec jest jeden. Jak w ta-
kiej sytuacji, oczywiście teoretycznie, wyglądałaby 
sytuacja alimentacyjna, gdyby para, która podjęła 
taką decyzję, zdecydowała na przykład, że nie będzie 
chciała zajmować się swoim potomstwem? Dziękuję 
bardzo.

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

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, odniosłem wrażenie, że po moim 

pierwszym pytaniu pan lekko się prześlizgnął po 
odpowiedzi na nie. Podejrzewam, że to z powodu 
zmęczenia. Otóż chodziło o kwestie dotyczące ka-
zirodztwa. Powiedział pan, że ustawa, z którą pan 
dzisiaj przyszedł do Wysokiej Izby, nie ma osobnych 
uregulowań i że wszystkie odnośne kwestie są ure-
gulowane w innych ustawach. Otóż pozwolę sobie 

Co się stanie z dziś zamrożonymi zarodkami i ile 
ich mamy? Niestety nie wiemy, ile ich mamy, to znaczy, 
wiemy, ile mamy zarodków w programie rządowym – 
ja podawałem te liczby dzisiaj – bo program rządowy 
nakazuje ewidencjonowanie. Niestety, brak ustawy 
w Polsce spowodował i powoduje, że dziś nie ma obo-
wiązku prowadzenia rejestru, nie ma obowiązku rapor-
towania ministrowi zdrowia. A więc najszczerzej, jak 
potrafię, odpowiadam panu senatorowi: ja nie wiem, 
ile w Polsce jest zarodków, wiem, ile jest w progra-
mie rządowym. Ja wiem, że jeżeli ustawa zostanie 
zaakceptowana przez Wysoką Izbę bez poprawek, o co 
niniejszym uprzejmie wnoszę, to dzięki tej ustawie 
zarodki, które są dzisiaj zdeponowane, z mocy pra-
wa będą musiały zostać zaewidencjonowane, zostaną 
objęte ochroną wynikającą z ustawy i wprowadzony 
zostanie mechanizm przekazania do obowiązkowego 
dawstwa zarodków po dwudziestu latach, czyli skoń-
czy się to przechowywanie zarodków bez końca. Czyli 
od momentu wejścia w życie ustawy, jak mówi przepis 
przejściowy, dwadzieścia lat, nie dłużej. Jeśli ustawa 
wejdzie w życie w roku 2015, to najdalej w roku 2035 
będą musiały zostać przekazane do dawstwa zarodki, 
które nie zostaną przez te dwadzieścia lat…

Ile ich będzie po pięciu, po dziesięciu latach? 
Myślę, że jest za wcześnie na takie analizy, dlatego że 
to zależy od tego, jaka będzie dostępność do leczenia 
metodą in vitro. To znaczy, program rządowy kończy 
się w czerwcu przyszłego roku. Ja jestem głęboko 
przekonany, że on będzie kontynuowany, bo jest taka 
olbrzymia potrzeba społeczna. Jeżeli będzie kontynu-
owany w takiej formule, jak jest dziś, a wszystko na 
to wskazuje, czyli w formule programu rządowego, 
to wielkość nakładów będzie decydowała o tym, ile 
tych zarodków będzie powstawało. Jeżeli docelowo 
przejdzie do finansowania z Narodowego Funduszu 
Zdrowia – a należy się spodziewać, że tak będzie, bo 
tak jest z każdą technologią medyczną, która zaini-
cjowana w programie rządowym potem przechodzi 
do NFZ – to zależy od wielkości kontraktów. Biorąc 
pod uwagę zapotrzebowanie społeczne, szacowane 
przez nas trzy lata temu, kiedy pisaliśmy program, na 
poziomie czterdziestu pięciu tysięcy cykli… Wiemy 
bowiem, że mamy w Polsce około półtora miliona par 
borykających się z niepłodnością. To jest mniej więcej 
15–20%, statystycznie rzecz biorąc, par w wieku roz-
rodczym, z czego około 1–1,5% wymaga leczenia in 
vitro. Taki jest rząd, jeśli chodzi o zapotrzebowanie, 
ale on z każdym rokiem rośnie. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Klima zadaje pytania.
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(senator K. Słoń) metodzie in vitro wskazujące na to, że ta populacja 
jest obciążona jakimiś nieistniejącymi w tej natural-
nej populacji chorobami czy schorzeniami? Dziękuję 
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Stanisław Karczewski)

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! W tej rundzie pan senator Klima 

był pierwszy. Prawda? Pan senator pytał mnie, ile 
zarodków jest w Polsce. Jeszcze raz to powiem: nie-
stety brak ustawy powoduje, że nie wiem. Nie mam 
wiedzy, nie mam dostępu do wiedzy. Wiem tylko 
to, co jest w rejestrze wymuszonym przez rządowy 
program leczenia niepłodności.

W pytaniu drugim pan senator pytał, czy 
Ministerstwo Zdrowia monitoruje sposób przechowy-
wania tych zarodków, które są. Nie, bo nie ma do tego 
narzędzi, nie ma ustawy, nie ma podstaw prawnych. 
Ja nie mam możliwości skontrolowania warunków 
przechowywania zarodków albo komórek rozrod-
czych w podmiocie leczniczym, o którym tak w ogóle 
nie wiem, że zajmuje się leczeniem niepłodności, dla-
tego że nie ma ustawy, która nakazuje mu wystąpić 
do ministra zdrowia z wnioskiem o udzielenie na to 
zgody. Teraz banki komórek rozrodczych i kliniki 
leczenia niepłodności może założyć dosłownie każdy. 
Oczywiście jeżeli jest to podmiot udzielający świad-
czeń zdrowotnych, to musi spełniać warunki doty-
czące podmiotów leczniczych albo warunki związane 
z prawem medycznym, ale nie ma żadnej regulacji, 
która wpływałaby na to, że minister zdrowia mógłby 
mieć wiedzę o tym, że jakikolwiek podmiot prowadzi 
leczenie metodą in vitro, przechowuje zarodki, two-
rzy zarodki, i o tym, czy trzyma jakiekolwiek nor-
my czy standardy stworzenia zarodków. To właśnie 
dlatego ta ustawa jest tak bardzo potrzebna. Brak tej 
regulacji nie może być dłużej tolerowany w Polsce, 
bo to jest źródło potencjalnych nadużyć. Ale przede 
wszystkim zupełny brak regulacji powoduje dowol-
ność wszystkiego, a bezpieczeństwo tych zarodków 
i ludzi, którzy się tam leczą, nie jest gwarantowane 
prawem powszechnie obowiązującym. To jest odpo-
wiedź na drugie pytanie pana senatora.

Trzecie pytanie pana senatora dotyczyło tego, czy 
minister zdrowia posiadał informacje na temat prób 
wywozu i przywozu zarodków. Nie. Czasami spon-

nie zgodzić się z panem, dlatego że to, co jest ure-
gulowane w innych zapisach, to jest rzeczywistość 
opisana poprzez PESEL i poprzez metryki. A zda-
jemy sobie sprawę w tej chwili, że po uruchomieniu 
procedury in vitro, która zresztą już trwa, rozpisanej 
na dziesiątki lat – sam pan powiedział, że na świecie 
transferowane były, i to skutecznie, zarodki nawet 
trzydziestodwuletnie – może się okazać, że miszmasz 
występujący na rynku zapotrzebowania na zarodki, 
ich implantacji w różnych miejscach w Polsce u róż-
nych osób i w różnym okresie… Ja nie mówię, że to 
doprowadzi do świadomego kazirodztwa, bo oczy-
wiście odrzucam taką wersję. Ale tak prowadzona 
polityka wspomagania rozrodu może doprowadzić do 
tego, że może dojść właśnie do kazirodztwa choćby 
niechcący, nieświadomie. Dlatego uważam, że ustawa 
powinna mieć również specjalne, dla niej stworzone 
rozwiązania zapobiegające tego typu nieszczęściom, 
bo tak trzeba by to było nazwać, jak również pewnej 
patologii, która mogłaby doprowadzić do dużo więk-
szych katastrof genetycznych.

Nie zgadzam się z panem ministrem… Tutaj jesz-
cze raz zadam pytanie dotyczące tego warunku po-
stawionego przez rodziców, którzy, załóżmy, uznają, 
że zarodek przechowywany w banku to cały czas jest 
ich dziecko… Jeśli sami nie przejmą tego zarodka 
w jakimś czasie, bo, powiedzmy, jedną ciążę udało 
się donosić i mają jedno dziecko, a na następne z ja-
kichś powodów nie mogą się zdecydować, to oni są 
pozbawiani… Oni chcieliby mieć wpływ na to, gdzie 
to ich dziecko, tak będę mówił, trafi w przyszłości. 
No a skoro są na przykład rodziną katolicką, to chcie-
liby, żeby to dziecko było wychowywane również 
w rodzinie katolickiej. A idą trudne czasy, również 
dla nas, bo jest coraz większy krzyk środowisk homo-
seksualnych… Może się okazać, że w przyszłości taki 
zarodek… że będzie na niego zapotrzebowanie wła-
śnie ze strony osób reprezentujących te środowiska. 
Uważam te kwestię za dyskryminację takich właśnie 
rodziców, którzy powinni mieć prawo do tego, żeby 
na każdym etapie istnienia tego ich zarodka mieć 
wpływ na to, gdzie on trafi. Ja nie mówiłem, Panie 
Ministrze, o tym, że oni mają sobie zażyczyć, żeby ten 
zarodek trafił do ludzi z wyższym wykształceniem, 
bo to byłoby trywializowanie. Chodziło mi o sprawy 
etyczno-moralne.

I pytanie z kolejnej rundy. Czy prawdą jest, że 
większość ciąż z metody in vitro rozwiązywana jest 
przed czasem i przez cesarskie cięcie? Jeżeli tak, 
Panie Ministrze, to proszę podać, jaki to jest procent 
i jakie są powody takiego postępowania.

I jeszcze jedno pytanie. Czy znane są panu jakie-
kolwiek statystyki światowe bądź badania światowe 
przeprowadzone na populacji ludzi urodzonych dzięki 
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) Pan senator Słoń – pytanie o kazirodztwo. 
Rzeczywiście w przypadku dawstwa komórek roz-
rodczych, dawstwa anonimowego – ustawa posługuje 
się pojęciem dawstwa innego niż partnerskie – biorąc 
pod uwagę ryzyko wystąpienia kazirodztwa poprzez 
przypadkowe spotkanie w następnym pokoleniu dzie-
ci tego samego człowieka, biorąc pod uwagę wielkość 
polskiej populacji i analizę statystyczną, oszacowano, 
że w Polsce bezpieczna granica to dwadzieścia pię-
cioro dzieci urodzonych z nasienia jednego dawcy. 
To jest graniczna liczba, która, statystycznie rzecz 
biorąc, minimalizuje ryzyko przypadkowego, nieza-
mierzonego kazirodztwa. Dlatego w ustawie przyjęto 
limit dziesięciorga… Czyli nie wolno wykorzystać 
nasienia tego samego anonimowego dawcy do utwo-
rzenia zarodka, jeżeli wiadomo, że z nasienia tego 
dawcy urodziło się już dziesięcioro dzieci. Tak, taki 
jest limit, do dziesięciorga dzieci, potem już nie wol-
no wykorzystać nasienia tego samego dawcy, co jest 
elementem zabezpieczającym przed kazirodztwem. Ja 
w swojej poprzedniej wypowiedzi o kazirodztwie nie 
mówiłem, że kazirodztwo jest karane. I gdyby – bo 
tak zrozumiałem pytanie pana senatora – doszło do 
sytuacji, że para, która przystępuje do leczenia nie-
płodności, okazuje się parą kazirodczą, czyli to syn 
z matką czy ojciec z córką, to… Współżycie w takim 
przypadku jest karalne. Jest to kara pięciu lat pozba-
wienia wolności, z definicji. Ale wspomniana kwestia 
jest uregulowana w innych ustawach, nie w tej dzisiaj 
omawianej. To jest, jak myślę, odpowiedź na pytanie 
dotyczące kolejnego mechanizmu, który uniemożli-
wia kazirodztwo.

Potem pan senator powiedział o zarodku, który 
jest w banku, a rodzice są pozbawieni wpływu na 
to, gdzie ich dziecko będzie w przyszłości żyło. My 
długo debatowaliśmy nad tym, jak rozwiązać wspo-
mnianą kwestię, to znaczy jak znaleźć równowagę 
między prawem ludzi do sprawowania kontroli nad 
ich potencjalnymi przyszłymi dziećmi, de facto nad 
ich materiałem genetycznym, a prawem zarodka do 
rozwoju. Bo w końcu zarodek nie jest własnością tych 
dwóch osób, których połączony materiał genetyczny 
doprowadził do utworzenia wspomnianego zarodka. 
Tak samo jak dziecko nie jest własnością rodziców. 
I w związku z tym wprowadzono wspomnianą już 
zasadę dwudziestu lat. Jeżeli przez dwadzieścia lat – 
powiem tak nieelegancko – nie chcecie wykorzystać 
zarodka, to musicie przekazać go innym osobom po-
trzebującym. I wtedy już nie macie wpływu na to, do 
kogo on trafi. I teraz… Pan senator trochę się oburzył, 
że ja powiedziałem… Bo ktoś mógłby sobie życzyć, 
żeby jego materiał genetyczny czy jego potencjalnie 
dziecko zostało przekazane do rodziny z wyższym 
wykształceniem… Ale pan posłużył się kategorią 
religijną, powiedział pan: w rodzinach katolickich. To 
znaczy, że ktoś mógłby powiedzieć, że nie życzy so-

tanicznie ktoś o takich próbach donosił, ponieważ ta 
kwestia w żaden sposób nie była uregulowana, jeśli 
chodzi o przywiezienie z zagranicy, także z krajów 
trzecich, zarodków, materiału genetycznego, także 
tych niewiadomego pochodzenia czy tych, o których 
nie wiadomo, w jakich warunkach były przechowy-
wane i czy ten materiał biologiczny jest bezpieczny 
dla biorców, na przykład nie jest obciążony jakąś cho-
robą zakaźną, co może się zdarzyć. Oczywiście moż-
liwe jest pobieranie materiału genetycznego, nasienia, 
od osób na przykład zakażonych HCV czy HIV, ale 
wymaga to pewnych procedur, które zabezpieczają 
biorczynię w tym przypadku przed przeniesieniem 
choroby zakaźnej i bezpiecznym dokonaniem zapłod-
nienia. Ale to gwarantuje ustawa i standardy, które nią 
zostaną wymuszone, a dzisiejszy stan prawny na to 
niestety nie pozwala. Tak więc minister nie posiadał 
informacji na temat wielkości przywozu, wywozu 
komórek rozrodczych i zarodków do Polski.

Potem pan senator pytał o związki jednopłciowe 
z obywatelami Unii Europejskiej, o to, jak wygląda-
ją obowiązki alimentacyjne. Polskie prawo, kodeks 
rodzinny i opiekuńczy, przewiduje, że matką jest ko-
bieta, która dziecko rodzi, a ojcem jest mąż kobiety 
bądź ten, który oświadczy, że jest ojcem w urzędzie 
stanu cywilnego, bądź ten, co do którego ta kobieta 
wystąpi o uznanie ojcostwa. Jeżeli ktoś nie opieku-
je się swoimi dziećmi, to jest cały szereg zjawisk 
prawnych… Wówczas, jak rozumiem, najczęściej te 
obowiązki alimentacyjne spadają na dziadków, jeśli 
takie jest orzeczenie sądu. Niezależnie od tego, czy te 
osoby pozostają w związkach heteroseksualnych, czy 
homoseksualnych, to nie wpływa na relacje afiliacyj-
ne, czyli na rodzicielstwo, na relacje rodzic – dziecko 
ani w Polsce, ani w innych krajach.

Dziękuję za pytanie piąte pana senatora dotyczące 
leczenia chorób dziedziczonych cytoplazmatycznie. 
Tutaj rzeczywiście jest to związane z DNA mito-
chondrialnym… Polskie prawo wskazuje na to, że 
matką dziecka jest kobieta, która rodzi. W przypadku 
procedury leczenia chorób mitochondrialnych, którą 
opisał pan senator, zgodnie z polskim prawem mat-
ką będzie ta kobieta, która urodzi, już niezależnie 
od tego, od kogo pochodziło mitochondrium, DNA 
mitochondrialne, a od kogo pochodziło DNA jądro-
we komórki jajowej i plemnika. Pomijam, że ustawa 
oczywiście zakazuje jakiejkolwiek dziedzicznej… 
interwencji w genom ludzki, ale gdyby tak się wyda-
rzyło gdzie indziej, to – odpowiadam tutaj na pytanie 
jakby alimentacyjne czy afiliacyjne – zgodnie z pol-
skim prawem ustalenie rodzicielstwa w przypadku 
tego dziecka nie będzie stanowiło problemu, choć, 
to prawda, może ono się okazać niezgodne z pocho-
dzeniem genetycznym.
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) vitro częściej rodzą się wskutek cięć cesarskich, przed 
czasem, czy znane są badania na temat populacji in 
vitro i czy ta populacja jest bardziej obciążona zdro-
wotnie. Zaczynając od końca, powiem tak: dzieci 
urodzone z in vitro nie są bardziej obciążone zdro-
wotnie niż… In vitro nie powoduje chorób genetycz-
nych. Natomiast statystycznie częstsze występowanie 
wad wrodzonych u dzieci urodzonych z metody in 
vitro wynika z faktu, że ludzie, którzy leczą się na 
niepłodność, statycznie częściej są obciążeni jakąś 
chorobą, która jest także przyczyną tej niepłodności. 
A więc o te 1,5% one występują częściej. Czy częściej 
występuje cięcie cesarskie? W polskim programie rzą-
dowym, w ramach którego, że tak powiem, nie powo-
dujemy powstawania ciąż mnogich… Te 6,4%, które 
wyliczyłem tak na szybko, jeśli chodzi o nasz program 
rządowy, to są to ciąże więcej niż pojedyncze. W tym 
programie rządowym odsetek cięć cesarskich… Ja nie 
umiem dokładnie powiedzieć, bo to jest za wcześnie, 
ale, jak się spodziewam, ten odsetek może być nie-
znacznie wyższy niż w populacji ogólnej z uwagi na 
częstsze o te 1,5% występowanie wad wrodzonych. 
Ja takich danych nie znam – spodziewam się, że tak 
będzie. Nie znam, być może one są… Jak znajdę, to 
przekażę je panu senatorowi. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Jan Maria Rokita.
(Senator Jan Filip Libicki: Rokita?)
(Wesołość na sali)
Przepraszam bardzo, Jackowski. Przepraszam, 

zamyśliłem się. Zapisałem sobie dobrze, a przeczy-
tałem źle.

Panie Senatorze, bardzo proszę.
(Senator Bogdan Pęk: Niech pan nas nie straszy, 

Panie Marszałku.)
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Chciałbym tylko podkreślić, Panie Marszałku, 

że mój znakomity imiennik ma imiona Jan Maria 
Władysław, a ja mam Jan Maria Dominik. Tak że 
trzecim imieniem się różnimy.

(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: To teraz 

już na pewno będę was odróżniał.)
Chciałbym zadać panu ministrowi pytanie o zna-

czeniu fundamentalnym: dlaczego rząd polski, propo-
nując tę ustawę, dzieli Polaków na lepszych i gorszych 
– powtarzam: na lepszych i gorszych – i dyskryminuje 
osoby poczęte metodą in vitro? A robi to w ten sposób, 
że w ustawie nie ma definicji tego, kim jest zarodek. 

bie, żeby jego dziecko trafiło do rodziny żydowskiej. 
A ktoś inny mógłby powiedzieć, że on sobie nie życzy, 
żeby trafiło do rodziny ciemnoskórej. To jest pewne 
ryzyko moralne takiego decydowania o losie przy-
szłych ludzi, którzy wprawdzie powstają z naszego 
materiału genetycznego, ale nie są naszą własnością. 
Jeżeli dzieci, które się urodziły z naszego materiału 
genetycznego, nie urodziły się w naszej rodzinie, to 
one nie są naszymi dziećmi. I o tym też stanowi ko-
deks rodzinny i opiekuńczy. Bo one są dziećmi ludzi, 
u których one się urodziły, niezależnie od tego, że 
z materiału genetycznego, który był przedmiotem 
anonimowego dawstwa. Ale to jest anonimowe daw-
stwo materiału genetycznego, a nie handel ludźmi 
– jak, o ile dobrze pamiętam, powiedział dzisiaj pan 
senator Kogut. I z drugiej strony – wziąwszy pod 
uwagę ryzyko surogacji, o czym mówiliśmy dzisiaj 
– gdyby dopuścić w ustawie prawo do kontrolowa-
nia, do której rodziny trafi nasz zarodek, jeżeli my 
go nie wykorzystamy, to byłby to mechanizm, który 
tak naprawdę zalegalizowałby surogację. Bo następ-
stwem pytania, które zadał pan senator – dlaczego 
nie mogę wskazać, że ja chcę, aby zarodek trafił do 
takiej rodziny, określonej pewną kategorią? – byłoby 
pytanie: dlaczego nie mogę wskazać, że chcę, aby 
zarodek trafił do tej, konkretnej rodziny? Dlaczego 
nie mogę dać mojego zarodka szwagrowi, sąsiadowi 
albo przyjacielowi? A coś takiego to byłaby surogacja.

Z uwagi na to, że, jak jestem pewien, nie ma dziś 
w Polsce przekonania społecznego i woli społeczeń-
stwa co do legalizacji surogacji, ustawa od początku 
przyjmowała takie rozwiązania, które uniemożliwiają 
surogację, zarówno komercyjną – bo taką pewnie 
większość sali uzna za nieetyczną – jak i niekomer-
cyjną, altruistyczną, na przykład kiedy matka rodzi 
dziecko synowej. To są sytuacje znane z życia. Ale 
jednak wszystkie wspomniane wątpliwości i dywaga-
cje doprowadziły do przyjęcia rozwiązań, które ostro 
rozdzielają: albo mówimy o dawstwie partnerskim i to 
jest nasz zarodek, my go wykorzystujemy i rodzą się 
z niego nasze dzieci, albo mówimy o dawstwie ano-
nimowym, ale wówczas nie wiemy, kto go weźmie. 
Prawda? Z tym jedynym wyłączeniem, kiedy… Może 
nie anonimowym, ale… Jedyną kategoryzacją dawcy 
z biorcą jest test zbieżności cech fenotypowych po 
to, by uniknąć ewentualnych następstw społecznych, 
odrzucenia w przypadku ewidentnej niezgodności 
takich potężnych cech morfologicznych wskazują-
cych na to, że te dzieci nie pochodzą biologicznie, 
genetycznie od tych rodziców. Ale to są przypadki 
kazuistyczne.

Pan senator zadał jeszcze trzecie pytanie. 
Powiedział pan, że to kolejna runda pytań. Zadał pan 
pytanie dotyczące tego, czy dzieci poczęte metodą in 
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(senator J.M. Jackowski) (Senator Jan Maria Jackowski: Ale uczniem pan 
też jest.)

Dziękuję.
(Senator Bogdan Pęk: Ale złego nauczyciela.)
Panie Senatorze, ja bym powiedział, że ani usta-

wa, ani rząd w żaden sposób nie dzielą Polaków na 
lepszych i na gorszych, bo, po pierwsze, ustawa zaka-
zuje jakiejkolwiek dyskryminacji, a po drugie, polska 
konstytucja przyznaje każdemu obywatelowi równe 
prawa.

(Rozmowy na sali)
Jak ja znam konstytucję, to tam o życiu poczętym 

nie ma zapisu.
A ustawa, jeszcze raz to powiem, definiuje zaro-

dek na potrzeby tej ustawy. Przy całym szacunku do 
Sądu Najwyższego i do pani profesor, pani prezes 
Gersdorf, fragment, który zacytował pan senator, jest 
dość niezwykłym sformułowaniem w orzeczeniach 
Sądu Najwyższego, albowiem pani profesor w cy-
towanym przez pana fragmencie przesądza o pra-
widłach medycyny, a nie o prawach. Pisząc, iż nie 
ma wątpliwości, orzeka pani sędzia w tym zdaniu 
o kwestiach medycznych, a nie o kwestiach prawnych.

Wyrok zaś, który pan zacytował, dotyczył usta-
wy antyaborcyjnej. W dalszej części tego wyroku, 
który zapewne zna pan senator doskonale, Trybunał 
wskazuje na konieczność stopniowania ochrony życia 
ludzkiego. I wyraźnie wskazuje na to, że ta ochrona 
życia, która jest oczywiście aksjomatem najwyższym 
dla nas wszystkich, musi być dostosowana do stopnia 
rozwoju człowieka. To bardzo wyraźnie wybrzmiewa 
z tego samego wyroku.

A nigdzie w polskim prawie nie ma definicji po-
częcia, w związku z tym ja z całą stanowczością raz 
jeszcze odrzucam sugestię pana senatora jakoby usta-
wa, o której dzisiaj rozmawiamy, w jakikolwiek spo-
sób miała różnicować prawa człowieka w zależności 
od tego, czy on urodził się dzięki procedurze in vitro, 
czy dzięki zapłodnieniu in vivo.

I jestem głęboko przekonany, że w wielu punktach 
tej ustawy zapewniono poszanowanie praw człowieka 
i godności dziecka, które się urodzi dzięki zastoso-
waniu metody medycznie wspomaganej prokreacji.

A samo wprowadzenie statusu prawnego zarodka, 
rzeczywiście pojawiające się w tej samej opinii pani 
sędzi… W tej samej opinii nie czytamy o propozycji, 
w jaki sposób zdefiniować status prawny zarodka, 
czyli w jaki sposób go zdefiniować, jaki mu nadać 
status. Zarodki nie są rzeczą, są otoczone wielką 
ochroną także w myśl tej ustawy, mają swoje prawa 
i są chronione przed zniszczeniem. Ale w ustawie nie 
określono, czym są zarodki. Jeszcze raz do tego wra-
cam. I jest to kwestia otwierająca debatę polityczną 
i spór światopoglądowy, który w żaden sposób nie 
wpłynie na rozwiązania w tym zasadniczym obszarze 
regulowanym ustawą, czyli co jest dopuszczalne, a co 

Nie ma takiej definicji. Jak rozumiem, pan minister 
doskonale zna opinię Sądu Najwyższego, w której czy-
tamy, że „fundamentalne znaczenie dla całego systemu 
prawa miałoby jednoznaczne sprecyzowanie statusu 
prawnego zarodka”. I dalej: „Projektowana ustawa, 
szczegółowo reglamentując – cytuję tu opinię Sądu 
Najwyższego – szereg pojęć z dziedziny medycyny 
i rozrodu, nie określa właściwie statusu prawnego za-
rodka. Wiedza medyczna nie pozostawia najmniejszej 
wątpliwości, iż stanowi on najwcześniejszą formę życia 
ludzkiego”. Jest to stanowisko podpisane przez pierw-
szego prezesa Sądu Najwyższego. Nie przez działacza 
PiS, nie przez działacza Platformy, ale sędziego Sądu 
Najwyższego, fachowca. I teraz, jeżeli to zderzymy 
z faktem, że w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka 
dzieckiem nazywamy istotę ludzką od chwili poczęcia 
bez względu na sposób jej poczęcia, to zauważymy, 
że wprowadzamy do systemu polskiego prawa chaos 
prawny, który doprowadzi do nieobliczalnych skut-
ków. Trzeba też pamiętać, Panie Ministrze, o tym, że 
Trybunał Konstytucyjny już dawno rozstrzygnął, że 
w demokratycznym państwie prawa życie ludzkie 
od momentu powstania staje się wartością chronioną 
konstytucyjnie. Jest to orzeczenie z 28 maja 1997 r. 
A zasada konstytucyjna, na której trybunał oparł swoje 
orzeczenie, znajduje wyraz w art. 38 Konstytucji RP.

Nie można spod tej ochrony wyłączać dzieci powo-
łanych do życia metodą in vitro. Metoda, jaką powoły-
wany do istnienia jest człowiek, nie może różnicować 
sposobu, w jaki prawo traktuje człowieka. Z tego pro-
stego powodu uważam, że wniosek o odrzucenie tej 
ustawy jest jak najbardziej zasadny. Dziwię się jednak, 
dlaczego rząd… Mam nadzieję, że pan minister zrewi-
duje tutaj stanowisko rządu i pozwoli na wprowadzenie 
do tej ustawy definicji, która w sposób jednoznaczny, 
istotowo rozstrzygałaby ten dylemat prawny, bo jego 
konsekwencje będą i dla prawa cywilnego, i dla praw 
człowieka, i dla całokształtu. W związku z tym, moje 
pytanie jest takie, jak na wstępie. Dlaczego rząd polski 
dyskryminuje Polaków ze względu na sposób poczę-
cia? I bardzo proszę o jednoznaczną odpowiedź, a nie 
dialektykę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję. Ja jestem z tego pokolenia, co 

dialektyki za dużo nie zaznało, bo…
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) W takim razie ogłaszam piętnaście minut przerwy. 
Jest godzina… Nie widzę stąd, która jest godzina. 
Która jest godzina?

(Głos z sali: 17.30.)
Ogłaszam przerwę do godziny 17.45.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 29  

do godziny 17 minut 45)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Wysoka Izbo, wznawiam obrady.
Proszę państwa, wobec nieskuteczności głoso-

wania nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez 
pana senatora Jackowskiego o skierowanie tej ustawy 
do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
ponownie zarządzam głosowanie nad tym wnioskiem.

Kto z państwa senatorów jest za skierowaniem tej 
ustawy do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji? Kto za?

Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 68 senatorów, 24 – za, 44 – przeciw. 

(Głosowanie nr 1)
Wynik głosowania wskazuje, że wniosek został 

odrzucony.
Kontynuujemy rozpatrywanie punktu pierwszego.
Zapisany do zadania pytania jest senator 

Dobkowski. Bardzo proszę zadać pytanie… Ale nie 
widzę pana ministra. Mam nadzieję, że pan minister 
jest gdzieś w pobliżu.

(Głos z sali: Jest…)
Jest na kawie, tak? Jest pan minister, tak że chwilę, 

Panie Senatorze, pan minister dojdzie do mównicy i…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 

Radziewicz-Winnicki: Jestem.)
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Wiesław Dobkowski zadaje pytanie. 

Bardzo proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy ustawa dopuszcza taką sytu-

ację, że po dwudziestu pięciu latach od śmierci osoba 
zmarła zostałaby biologicznym ojcem albo matką, 
czyli że zarodek powstawałby już po śmierci, po 
prawie dwudziestu pięciu latach od śmierci jednego 
z rodziców biologicznych? Jeśliby tak było, to czy pan 
uważa taką sytuację za moralną? W naturze osoby 
zmarłe nie mogą począć potomka.

(Rozmowy na sali)
I drugie pytanie. Czy doświadczenia związane 

z tak zwanym unasienianiem zwierząt miały wpływ 
na niektóre zapisy tej ustawy? Chodzi mi głównie 
o pojęcie tak zwanego anonimowego dawcy. Dziękuję.

nie jest dopuszczalne, jakie są warunki bezpiecznego 
stosowania medycznie wspomaganej prokreacji i ja-
kie technologie oraz jakie procedury czy działania nie 
są dopuszczalne z punktu widzenia społeczeństwa i są 
uznane za zabronione. Wydaje mi się, że ta debata 
otwiera dyskusję na temat raczej jakby poboczny, 
a nie główny, jeśli chodzi o tę ustawę.

(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 
wniosek formalny.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Wniosek formalny. Słucham, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Ponieważ ta ustawa, o ile mi wiadomo, była 

skierowana jedynie do Komisji Zdrowia, a dotyka-
my tutaj bardzo fundamentalnej materii prawnej, 
w tym praw człowieka, składam wniosek formalny 
o skierowanie tej ustawy do Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji celem przedstawienia spra-
wozdania w sprawie tej ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Czy jest sprzeciw?
(Senator Jadwiga Rotnicka: Jest sprzeciw.)
Jest sprzeciw. W takim razie musimy głosować.
(Głos z sali: Ale nie ma większości.)
Może jest kworum, nie wiem…
(Rozmowy na sali)
Panie Ministrze, może pan usiąść.
(Senator Ireneusz Niewiarowski: Panie Marszałku, 

jest jeszcze jeden wniosek.)
Ale jaki wniosek?
(Senator Ireneusz Niewiarowski: Jest wniosek 

o przerwę.)
Jest wniosek o przerwę, tak? Ale został zgłoszony 

sprzeciw, tak?
(Głos z sali: Tak.)
Tak że przegłosujemy, a jak nie będzie kworum… 

Jest wniosek o przerwę, ale jest sprzeciw…
Głosujemy nad pierwszym wnioskiem, pana se-

natora Jackowskiego o skierowanie tej ustawy do 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tego 
wniosku? Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
(Głos z sali: Jednym głosem…)
(Głos z sali: Kworum nie ma.)
Nie ma kworum.
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(senator W. Dobkowski) Dlaczego, by uniknąć jednego z elementów dys-
kusji, nie poszliście państwo w tym samym kierunku 
co kilka państw Europy ograniczających liczbę em-
brionów pozyskanych w jednym cyklu na przykład 
tylko do takiej liczby, która może być w tym jednym 
cyklu transferowana do organizmu matki i rozwijać 
się jako ciąża?

Trzecie pytanie dotyczy aborcji. Czy dysponujecie 
państwo statystykami pokazującymi, jaka jest skala 
aborcji dzieci poczętych metodą in vitro? Czy według 
pana ministra jest to procent podobny, czy większy 
niż ten, który odnotowujecie – bo mam nadzieję, że 
jest to w jakiś sposób odnotowywane – w całej po-
pulacji? Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Odpowiadam na pierwsze pytanie, pana senatora 

Dobkowskiego, dotyczące ojcostwa czy rodzicielstwa 
zmarłego dawcy. Po pierwsze, w przypadku zdepo-
nowania komórek rozrodczych, czyli plemników, po 
śmierci dawcy nie można użyć tych plemników – 
ustawa tego zakazuje. Chyba że mówimy o dawstwie 
anonimowym: człowiek przekazał materiał do banku 
i wtedy bank nie weryfikuje, czy ten człowiek żyje, 
czy nie, dlatego że nie ma związków afiliacyjnych 
między dziećmi urodzonymi z wykorzystaniem tych 
plemników a dawcą. W przypadku natomiast dawstwa 
zarodka, jeżeli jedna z osób, których materiał genetycz-
ny posłużył do utworzenia zarodka, umiera, czyli gdy 
w parze umiera jeden z partnerów, mąż albo żona, bądź 
jeden z partnerów w związku nieformalnym, to druga 
strona może samodzielnie wykorzystać zarodek bez 
konieczności udowodnienia nieskutecznego leczenia 
niepłodności przez dwanaście miesięcy. I dotyczy to 
również sytuacji, tak jak pan powiedział, po dwudzie-
stu latach – pod warunkiem, że dalej jest medyczna 
zasadność i że mamy do czynienia z niepłodnością.

Drugie pana pytanie o tyle mnie zaskoczyło, że, 
jeśli dobrze zrozumiałem, pytał pan o to, czy do-
świadczenia z inseminacją u zwierząt miały wpływ 
na powstawanie omawianej ustawy. Otóż na powsta-
nie tej ustawy takie doświadczenia nie miały żadne-
go wpływu. Jestem jednak przekonany, że wiele lat 
doświadczeń z inseminacją i rozmnażaniem zwierząt 
przyczyniło się do postępu wiedzy w tej dziedzinie 
medycyny i technologii. Ale z tą ustawą takie do-
świadczenia nie mają nic wspólnego.

(Rozmowy na sali)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Igor Radziewicz-Winnicki: Przepraszam pana, czy 
ja mogę prosić… Nie usłyszałem tego drugiego py-
tania. Przepraszam.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Ja bardzo proszę o wyciszenie rozmów, a osoby, 

które chcą rozmawiać, proszę o opuszczenie sali.
(Senator Wiesław Dobkowski: Powtórzę bliżej 

mikrofonu.)
(Rozmowy na sali)
Jeszcze raz, Panie Senatorze, bardzo proszę…
(Rozmowy na sali)
Proszę o zaprzestanie rozmów.
(Senator Wiesław Dobkowski: Ale wszytko?)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 

Radziewicz-Winnicki: Tylko drugie pytanie.)
Proszę państwa! Panie Senatorze Górecki! To 

wszytko słychać, myślicie, że nie, ale to się roznosi, 
sala ma taką akustykę, a to przeszkadza w prowa-
dzeniu obrad i zadawaniu pytań. Można opuścić salę, 
jeżeli ktoś chce rozmawiać.

Proszę bardzo.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dobrze, dziękuję.
Panie Ministrze, drugie pytanie. Czy doświadcze-

nia związane z tak zwanym unasienianiem zwierząt 
miały wpływ na niektóre zapisy tej ustawy? Chodzi 
mi głównie o tak zwanego anonimowego dawcę. 
Dziękuję.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 
Radziewicz-Winnicki: Przepraszam, ale ja chyba mam 
jakieś problemy ze słuchem. Czy doświadczenia…)

Jeszcze raz. Czy doświadczenia związane z tak 
zwanym unasienianiem zwierząt miały wpływ na 
niektóre zapisy tej ustawy? Chodzi mi o pojęcie tak 
zwanego anonimowego dawcy.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Jeszcze pan senator Słoń chciałby zadać pytanie. 

Bardzo proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jakie argumenty przekonały pań-

stwa do tego, żeby nie pójść wzorem kilku krajów 
Europy, które zakazują selekcji zarodków? To jest 
pierwsze pytanie.
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) Często istnieje też konieczność abortowania jednego 
z płodów z uwagi na walkę o zachowanie pozostałych 
dwóch i utrzymanie ciąży. A więc nie jest to technolo-
gia zwolniona z ryzyka moralnego – tak odczytałem 
słowa pana senatora.

Trzecie pytanie. Czy dysponujemy danymi staty-
stycznymi na temat skali aborcji wśród matek, które 
są w ciąży wskutek metody in vitro? Nie, nie mamy 
takich danych. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.
Czy pan senator Jackowski zadaje pytanie, czy 

nie?
(Głos z sali: Nie słyszy.)
Nie zadaje. Dziękuję.
Pan senator…
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja się zgłaszałem.)
No, Panie Senatorze… Ja o tym wiem…
(Senator Jan Maria Jackowski: Przepraszam, 

Panie Marszałku.)
Bardzo proszę o większą koncentrację.
(Senator Jan Maria Jackowski: Jestem Jan Maria...)
Wiem, pamiętam.
Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie 

do pana ministra. Podrążę temat, ponieważ w moim 
przekonaniu pan minister niewłaściwie zrozumiał 
intencję mojego pytania, jak również opacznie zinter-
pretował wyrok Trybunału Konstytucyjnego z maja 
1997 r. Znowu odwołam się do przywoływanej już 
opinii Sądu Najwyższego. „Projekt nie rozstrzyga tym 
bardziej relacji między pojęciem – cytuję – «najwcze-
śniejsza forma życia ludzkiego» a pojęciem – cytuję 
– «osoba ludzka». W tej kwestii istnieje wiele kon-
trowersji, które mogą mieć wpływ na zakres ochro-
ny prawnej”. Chodzi oczywiście o ochronę prawną 
zarodka, czyli człowieka. „Trybunał Konstytucyjny 
– pisze dalej autor opinii Sądu Najwyższego – w orze-
czeniu z 28 maja 1997 r. przydaje zarodkom przymiot 
godności osoby ludzkiej, jak się wydaje z wszelkimi 
tego konsekwencjami”. Tak więc moje pytanie do-
tyczące dyskryminacji ze względu na sposób zaini-
cjowania życia ludzkiego – czy metodą naturalną, 
czy w sposób sztuczny – znajduje potwierdzenie, 
ponieważ niesie on ze sobą cały szereg implikacji 
dotyczących prawa rodzinnego, kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego, jak również prawa cywilnego.

W moim głębokim przekonaniu ta ustawa jest 
pewnym frankensteinem, ponieważ implementuje 
do prawa polskiego rozwiązania, które nie są spój-

Pan senator Słoń pytał, jakie argumenty przeko-
nałyby, aby nie zakazać selekcji zarodków – tak pan 
powiedział dosłownie. Jeszcze raz do tego wracam: 
ja nie lubię… Sprzeciwiam się posługiwaniu się po-
jęciem selekcji zarodków, bo w debacie publicznej 
ono często pada w kontekście selekcji eugenicznej 
czy praktyk eugenicznych. Starałem się już kilka-
krotnie udowodnić, że tutaj nie mamy do czynienia 
z tego typu działaniami. Jednak tak jak w naturze 
– ktoś tak dzisiaj powiedział – wygrywają jednostki 
najsilniejsze, tak i także w procedurze medycznie 
wspomaganej prokreacji, gdy mamy dwa albo trzy 
zarodki, siłą rzeczy wybiera się w pierwszej kolejno-
ści te zarodki, których rozwój morfologiczny, wygląd 
wskazuje na to, że mają największy potencjał rozwo-
jowy i że są zarodkami prawidłowymi. W debacie 
publicznej w czasie prac nad ustawą postulowano 
także w ogóle wycofanie się z pojęcia testowania czy 
wykreślenie pojęcia testowania, oceny zarodków, co 
byłoby o tyle niesłuszne i niemożliwe, że skutko-
wałoby tym, że należałoby transferować do macicy 
wszystkie zarodki, łącznie z tymi, które nie są zdolne 
do prawidłowego rozwoju, które są bardzo uszko-
dzone, z potężnymi wadami genetycznymi. Wskutek 
takiej regulacji doszłoby do sytuacji, że trzeba by 
było, tak jak w wariancie włoskim albo bardzo po-
dobnym, wszystkie te zarodki transferować do ma-
cicy, a następnie, w związku z zapisem w ustawie 
antyaborcyjnej, można by było taką ciążę przerywać. 
To jest działanie, które osobiście uznaję za absolutnie 
nieludzkie w stosunku do kobiet i w ogóle do ludzi, 
którzy mają olbrzymi problem z rozrodem. Tutaj pew-
na racjonalność medyczna wskazuje, że w przypadku 
możliwości uniknięcia ciężkiej genetycznej choroby, 
której istnienie widać już na etapie wczesnego roz-
woju zarodkowego, wykorzystanie zarodków prawi-
dłowych, o prawidłowym potencjale rozwojowym jest 
działaniem, w moim przekonaniu, uzasadnionym pod 
względem medycznym, ale też prawnym, bo inaczej 
wchodzilibyśmy w konflikt z ustawą antyaborcyjną.

Drugie pytanie pana senatora. Dlaczego nie po-
szliśmy w kierunku ograniczeń przyjętych w innych 
krajach europejskich, gdzie ograniczono liczbę em-
brionów do tylu, ile może być wykorzystanych w jed-
nym transferze? Dlatego, że narażałoby to kobiety na 
powikłania zdrowotne i na niepotrzebną, nadmierną 
stymulację za każdym razem. Jest to technologia mało 
efektywna, obciążona dużą liczbą powikłań, nieko-
rzystna dla kobiet, szczególnie w wariancie, kiedy 
wszystkie powstałe zarodki, na przykład trzy, trzeba 
transferować jednocześnie. Dzisiaj już o tym mówili-
śmy. Powstaje wtedy więcej wad wrodzonych i dużo 
dzieci rodzi się przedwcześnie. Opieka położnicza jest 
dużo bardziej skomplikowana, jest ryzyko powikłań. 
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(senator J.M. Jackowski) senator Jackowski, nie przynależy się ustawodawcy 
zwykłemu, czyli przesądzenie w tej ustawie o tym, 
kiedy rozpoczyna się życie ludzkie – a przecież o to 
wnosi pan senator Jackowski… To jest kompetencja 
przynależna wyłącznie Konstytucji Rzeczypospolitej, 
nie żadnej innej ustawie, a już na pewno nie tej tak 
technicznej ustawie jak ustawa o leczeniu niepłod-
ności. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Ministrze, idąc śladem pana senatora Jana 
Marii Jackowskiego, chciałbym podrążyć… Pan mi-
nister, że tak powiem, bardzo lekko odniósł się do 
bardzo głębokiego pytania, które zadał pan senator 
Dobkowski. Chciałbym, żeby pan się jakoś głębiej 
na ten temat wypowiedział, ponieważ odniosłem 
wrażenie, że pan senator Dobkowski, który, pytając, 
wymieniał kolegów z klubu Prawa i Sprawiedliwości, 
nie do końca rozróżnia sytuację kobiety i insemi-
nowanych zwierząt. Tak że gdyby pan minister był 
łaskaw na ten temat parę słów więcej powiedzieć, 
głębiej… Dziękuję bardzo.

(Senator Bogdan Pęk: To nie było w imieniu…)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Ale jakie 

pytanie, Panie Senatorze…)
Bardzo możliwe, że…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Ale nie 

zadał pan pytania, Panie Senatorze.)
Zadałem. Chodziło o rozwinięcie pytania pana 

senatora Dobkowskiego, o to, jaka jest różnica, bo 
widocznie pan senator nie wie, pomiędzy inseminacją 
krowy a in vitro w przypadku kobiety.

(Głos z sali: Minister też nie wie.)
(Senator Alicja Zając: Taka, że to jest zwierzę, 

a to jest człowiek.)
(Senator Zdzisław Pupa: Senator prawnik to wie.)
(Senator Alicja Zając: Zaraz dojdziemy do wnio-

sku, że człowiek to zwierzę.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze…

ne z obecnym systemem. To jest mój zarzut wobec 
ustawy.

I pytanie: dlaczego pan minister i rząd nie chce-
cie wprowadzić definicji… nie chcecie doprecyzo-
wać ustawy tak, żeby nie było tego rodzaju sytuacji? 
Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Jeszcze raz wrócę do tej kwestii, cytując stwier-

dzenie Trybunału Konstytucyjnego z tego właśnie 
wyroku, o którym mówił pan senator. Trybunał pi-
sze tak: „Stwierdzenie, że życie człowieka w każdej 
fazie jego rozwoju stanowi wartość konstytucyjną 
podlegającą ochronie nie oznacza, że intensywność 
tej ochrony w pewnej fazie życia i w każdych okolicz-
nościach ma być taka sama. Intensywność ochrony 
prawnej i jej rodzaj nie jest prostą konsekwencją war-
tości chronionego dobra. Na intensywność i rodzaj 
ochrony prawnej, obok wartości chronionego dobra, 
wpływa cały szereg czynników różnorodnej natury, 
które musi brać pod uwagę ustawodawca zwykły, de-
cydując się na wybór rodzaju ochrony prawnej i jej in-
tensywności. Ochrona ta jednak powinna być zawsze 
dostateczna z punktu widzenia chronionego dobra”. 
Podobnie zresztą orzekł trybunał w kolejnym wyroku, 
w 1999 r. Inaczej mówiąc, życie nienarodzone jest 
wartością konstytucyjną, której przysługuje ochrona 
prawna, ale Trybunał Konstytucyjny ani żaden polski 
sąd w innym wyroku nie zrównał tej ochrony z ochro-
ną prawa do życia osoby już urodzonej. Innymi słowy, 
nadużyciem, w moim przekonaniu, ze strony pana 
senatora jest taka interpretacja wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego. Mało tego, wśród opinii prawni-
ków, wybitnych profesorów prawa w zakresie tejże 
ustawy… Jest mowa o wątpliwościach konstytucyj-
nych w dwóch opiniach: w cytowanej tutaj opinii pani 
profesor Gersdorf, a także w pierwszej opinii Biura 
Analiz Sejmowych. Jednak inne opinie, czy to pana 
profesora Chmaja, czy to pani profesor Gardockiej, 
nie wskazują na obecność niezgodności z konstytucją. 
Wydaje się zatem, że te kwestie natury fundamental-
nej podlegają zróżnicowaniu przede wszystkim ze 
względu na światopogląd i na obejmowaną doktrynę 
w prawie, a nie na rzeczywistą niezgodność przepisów 
ustawy… Mało tego, pragnę zwrócić uwagę również 
na to, że wprowadzenie regulacji, o której mówi pan 
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(Senator Jan Maria Jackowski: Ale ja mówię 
o prawie! Pan nie ma elementarnej wiedzy prawni-
czej na ten temat.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Ale nie komentujemy! Oj, Panie Senatorze, proszę 

nie komentować odpowiedzi. Przyjęliśmy taką zasa-
dę: pytanie, odpowiedź, pytanie odpowiedź.

Następne pytanie zada pan senator Henryk Cioch.

Senator Henryk Cioch:
Tutaj wszystkie kwestie zostały poruszone z wy-

jątkiem, jak uważam, bardzo istotnych kwestii praw-
nych. Absolutnie nie było pytań z tym związanych. 
Mianowicie, Panie Ministrze, rzeczona ustawa będzie 
rzutować na zmiany w kodeksie rodzinnym w za-
kresie ustalenia pochodzenia dziecka. I moje pyta-
nie… Krótko mówiąc, mam tutaj na uwadze przepisy 
art. 91, bardzo rozbudowanego, które będą czyniły 
rewolucję w zakresie ustalenia pochodzenia dziecka, 
i to w zakresie trzech sposobów: w zakresie ustalenia 
pochodzenia dzieci małżeńskich – tutaj obowiązy-
wało domniemanie prawne, a teraz następują w tym 
przedmiocie zmiany; w zakresie uznania ojcostwa; 
oraz w zakresie sądowego ustalenia ojcostwa dziecka. 
Tak że w tym przedmiocie nastąpi rewolucja, po-
nieważ wiążą się z tym konsekwencje – obowiązek 
alimentacyjny, kwestia władzy rodzicielskiej itd., 
itd. I chciałbym spytać, czy te przepisy były konsul-
towane chociażby z Komisją Kodyfikacyjną Prawa 
Cywilnego, bo to jest jej działka.

I drugie pytanie. Mnie bardzo niepokoją przepisy 
rozdziału 12, to są art. 76–90 przepisów wprowadza-
jących… to znaczy są to przepisy z zakresu kodeksu 
karnego. Krótko mówiąc: jest czternaście artyku-
łów karnych, które wprowadzają sankcje w związku 
z możliwością popełnienia nadużyć, czynów zabro-
nionych, przestępstw związanych z funkcjonowa-
niem ustawy. Dlaczego mnie to niepokoi? Ponieważ 
z nazwy ustawy wynikałoby, że chodzi tutaj tylko 
i wyłącznie o pomoc małżonkom, którzy nie mogą 
posiadać dzieci, ale jeżeli przeanalizujemy zawartość 
tej ustawy, to zobaczymy, że chodzi tutaj zupełnie 
o coś innego, a ten wspomniany problem jest jednym 
z problemów marginalnych. O tym świadczy analiza 
tychże przepisów. Czy potwierdza pan moją tezę, 
iż autorzy ustawy obawiają się nielegalnego obrotu 
zarodkami, nielegalnej działalności w tym zakresie, 
działalności, która może mieć wymiar nawet mię-
dzynarodowy? Ja nie rozumiem, dlaczego, z jakich 
przyczyn zarodki mogą być wywożone poza obszar 
Unii Europejskiej. No, a to wynika z przepisów tejże 
ustawy. I ja po prostu nie wiem, o co chodzi. Może 
pan minister spróbuje mi ten problem rozjaśnić.

(Senator Aleksander Pociej: Chciałbym dodać, że 
może pan, tak jak senator sprawozdawca, nie odpo-
wiedzieć na pytanie.)

Ja myślę, że choć techniki inseminacji wywodzą 
się z doświadczenia kolegów weterynarzy, to rzeczy-
wiście znajdują zastosowanie w leczeniu niepłodności 
u ludzi, ale nie jest to metoda leczenia in vitro. Czyli 
jeśli chodzi o tę główną dziedzinę pytań, wątpliwości, 
które Wysoka Izba dzisiaj najczęściej podnosi… My 
zresztą, niezależnie od tej ustawy, już dzisiaj w ra-
mach koszyka świadczeń gwarantowanych refundu-
jemy technologię inseminacji. Ona ma ograniczone 
zastosowanie w medycynie i oczywiście nie może być 
skuteczna wówczas, gdy mamy do czynienia z inną 
istotną trudnością czy niemożliwością wytworze-
nia gamet albo z niedrożnością jajowodów czy też 
z inną obiektywną przyczyną niepłodności. Ja nie 
mam wątpliwości, że rozród człowieka – jakkolwiek 
my też, w myśl i według klasyfikacji biologii, przy-
należymy do świata, królestwa zwierząt – odznacza 
się pewnymi cechami różniącymi, odróżniającymi go 
od rozrodu zwierząt, chociażby w związku z tym, że 
rozród ludzi uwarunkowany jest także czynnikami 
społecznymi, kulturowymi, cywilizacyjnymi, jak też 
etycznymi. Dlatego prosiłbym uprzejmie o niemyle-
nie kategorii rozrodu krów i rozrodu człowieka, bo 
myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że 
to zupełnie inne kategorie pojęciowe.

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

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja dalej będę drążył to pytanie, które już panu 

zadawałem. Mianowicie mam takie pytanie: życie po-
częte w sposób naturalny ma prawa spadkowe. A czy 
zarodek ma prawo spadkowe? Czy zarodek ma prawa 
spadkowe, czy może skorzystać z prawa spadkowego, 
czy nie może? Niech mi pan odpowie na to pytanie 
na gruncie prawa cywilnego.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Zarodki nie mają prawa, tak samo jak płody. 

Człowiek nabywa prawa obywatelskie z chwilą uro-
dzenia.

(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki)
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(senator H. Cioch) ustawy, wprowadzono przepisy karne ustanawiające 
nowe przestępstwa i sankcjonujące określone zacho-
wania. A mianowicie nie ma zgody społecznej na 
tworzenie hybryd albo chimer ani na handel ludzkimi 
komórkami rozrodczymi, ani też na handel ludzkimi 
zarodkami. W związku z powyższym te czyny zosta-
ły zdefiniowane jako kategorie przestępcze i zapisy 
o nich zostały w postaci przepisów karnych wprowa-
dzone do rozdziału 12.

Czy autorzy ustawy obawiają się takich nielegal-
nych działań? No, mamy wyobraźnię co do możli-
wych działań nielegalnych, a żeby prawo było sku-
teczne, to nie tylko musi normować, co wolno, a co 
nie, co zabronione, ale też musi wprowadzać sankcje 
karną dotyczącą tych czynów, które z mocy ustawy 
zostaną zdefiniowane jako przestępstwa.

Co do surogacji… A, jeszcze wywóz. Do wywozu 
odnoszą się przepisy dyrektywy unijnej, które mówią, 
w jaki sposób można przywozić i wywozić komórki 
rozrodcze i zarodki z krajów trzecich, a także jakie są 
warunki ich prawidłowego przechowywania w ban-
kach na terenie Unii Europejskiej i wymiany pomię-
dzy bankami. Jest to czysta implementacja dyrektyw 
unijnych. Ma to taką olbrzymią zaletę, że na terenie 
całej Unii Europejskiej istnieje pewność co do tego, 
jak te gamety i zarodki są traktowane, że we wszyst-
kich krajach Unii Europejskiej zachowuje się taki sam 
poziom bezpieczeństwa, że zarodki podlegają takim 
samym generalnym zasadom bezpieczeństwa biolo-
gicznego, a także zasadom opisanym w dyrektywach.

Co do surogacji – rzeczywiście ustawodawstwo 
różnych krajów się zmienia. Przede wszystkim wie-
my, że surogacja została dopuszczona w Stanach 
Zjednoczonych, w Australii, a także w niektórych 
krajach europejskich, i to w większej ich liczbie, 
niż powiedział pan senator. Dopuszcza się też tak 
zwaną surogację altruistyczną bądź rodzinną, ze 
wskazaniem… Prawdą jest jednak to, co powiedział 
pan senator, że w większości krajów europejskich 
nie dopuszcza się surogacji komercyjnej; ona w na-
szej europejskiej świadomości raczej jest negatyw-
nie przyjmowana. Chodzi o taką sytuację, kiedy 
w ramach usługi świadczonej osobiście kobiety za 
wynagrodzeniem finansowym decydują się przyjąć 
czyjś zarodek, a następnie rodzą dzieci. W świetle 
prawodawstw tych krajów, gdzie jest to dopuszczone, 
te dzieci nie są dziećmi tej kobiety, która je rodzi, 
tylko są dziećmi tych osób, które zawarły z nią taką 
umowę cywilną – tak stanowi prawo tych krajów. 
W naszej ustawie surogacja w ogóle nie jest możliwa 
wskutek istnienia przepisów technicznych, które ją 
uniemożliwiają. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.

I ostatnie pytanie. Wydawałoby się, iż problem 
dotyczący ustawy zawiązany jest tylko i wyłącznie 
z in vitro. Ale funkcjonuje jeszcze in vivo. Pan mini-
ster mówił tu – choć ja bym się tak do końca z tym 
nie zgodził – że in vivo jest dopuszczalne w wielu 
krajach. Podał pan bodajże przykład Kalifornii, tak. 
A jeżeli chodzi o kraje europejskie, to według posia-
danej przeze mnie wiedzy jedynym krajem, który 
przyjął, i to niedawno, ustawę w zakresie in vivo 
– czyli ustawa ta reguluje problem surogatek, matek 
zastępczych – jest Holandia. Ja nie znam innego kra-
ju z Unii Europejskiej czy europejskiego, ale spoza 
obszaru Unii Europejskiej, gdzie byłaby regulowana 
problematyka in vivo. Proszę ewentualnie wyprowa-
dzić mnie z błędu.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Odpowiedź na pierwsze pytanie – bo naliczyłem 

trzy. Tak, przepisy kodeksu k.r.o, czyli kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego, były faktycznie ustalane 
z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego. I ta 
zmiana wnoszona w art. 91 jest konsekwencją ure-
gulowania całokształtu rozrodu z użyciem metod 
medycznie wspomaganej prokreacji, w tym cho-
dzi o regulacje mające za zadanie zapewnić przede 
wszystkim dobro dzieci, które dzięki omawianej tu 
metodzie się urodzą, co jest rozumiane chociażby 
w taki sposób, że każde z tych dzieci będzie miało 
swoją matkę i swojego ojca, niezależnie od tego, czy 
są oni w związku małżeńskim, czy nie są w związ-
ku małżeńskim. No, wtedy, gdy powstał kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy, rzeczywistość była inna niż 
dziś – wtedy znakomita większość dzieci rodziła się 
w związkach małżeńskich. Dziś widzimy tendencję 
odwrotną – nie mnie ją oceniać, ja tylko stwierdzam 
fakty, że tak się dzieje w dzisiejszym świecie – i na-
leżało tak uregulować przepisy prawa, żeby wtedy, 
kiedy nie działa mechanizm domniemania ojcostwa 
jak w przypadku urodzenia dziecka w związkach 
małżeńskich, zapewnić dzieciom prawo do tego, by 
miały swoich ojców. I stąd te zmiany w kodeksie ro-
dzinnym i opiekuńczym.

Żeby zapewnić zarodkom bezpieczeństwo i żeby 
unormować to, co jest legalne, akceptowane spo-
łecznie, a także aby piętnować te praktyki, którym 
nadajemy kategorię niedopuszczalności moralnej 
w ramach umowy społecznej zawieranej w drodze 
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) Mówimy o dziedziczeniu dziecka, które dopiero 
się urodzi…

(Senator Henryk Cioch: Tak, ja podałem przy-
kład…)

Jak powiedział pan senator, kiedy się urodzi 
żywe…

(Senator Henryk Cioch: Panie Ministrze, przyto-
czę z pamięci. Art. 927 §1 kodeksu cywilnego mówi 
o warunkowym dziedziczeniu przez dziecko poczęte, 
lecz nieurodzone. Ono jest spadkobiercą, dziedziczy 
– pod warunkiem, że przyjdzie na świat żywe – już 
po otwarciu spadku.)

(Głos z sali: I ono się nazywa nasciturusem.)
Tak, nasciturusem…
(Głos z sali: Kodeks nie używa tego pojęcia, ale 

to jest nasciturus.)
…ale kodeks nie używa, jak powiedziałem…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: No, nie 

używa, ale…)
Tak jak powiedziałem, kodeks nie używa tego 

pojęcia. Rzeczywiście ta kategoria prawna dotyczy 
dziecka, które się urodzi, to znaczy…

(Senator Henryk Cioch: Już jest poczęte, ale jesz-
cze się nie urodziło.)

No właśnie. I w momencie, kiedy się urodzi…
(Senator Henryk Cioch: Chodzi o stan przejścio-

wy. Jest poczęte, kobieta jest w ciąży.)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Trzeba 

czekać ze spadkiem.)
(Senator Henryk Cioch: Prawda? Powiedzmy, że 

następuje zgon… I teraz kwestia tego zarodka – jaki 
on ma status? Jeśli następuje śmierć dawcy, to czy ten 
zarodek, który potencjalnie może być dzieckiem, ma 
podmiotowość, dziedziczy? Jeżeli nie, to dlaczego? 
A jeżeli tak, to który? Czy wszystkie?)

Nie, nie. Nie dziedziczy. Dziedziczy wtedy, kiedy 
kobieta jest w ciąży w momencie śmierci spadkodawcy.

(Głos z sali: Ale zarodek jest zamrożony, kobieta 
nie jest w ciąży…)

(Głos z sali: To dyskryminacja.)
Co do zarodków, które są przechowywane – jeżeli 

w przyszłości urodzą się z nich dzieci, to konsekwent-
nie nie będą dziedziczyły. Mało tego: przecież do 
podziału spadku dochodzi w określonym momencie 
czasu. Urodzenie dziecka później, już po dokonaniu 
spadku, uniemożliwia rewizję spadkobrania.

(Senator Henryk Cioch: Nie chcę ciągnąć tego 
wątku, bo to nie jest dyskusja… W każdym razie jest 
to sprawa kluczowa z punku widzenia prawa spad-
kowego.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Henryk Cioch: Chciałem tylko zwrócić 

na nią uwagę.)

(Senator Henryk Cioch: Przepraszam, mogę mieć 
jeszcze jedno pytanie? Jeszcze jedno, ostatnie.)

Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Pan senator Henryk Cioch. Bardzo proszę.

Senator Henryk Cioch:
Panie Ministrze, czy pan potwierdzi… Bo moim 

zdaniem w jakimś sensie te kwestie, tak czy owak 
rzutujące na kodeks rodzinny, zostały wskazane, na-
tomiast skutki tych regulacji w zakresie prawa spad-
kowego zostały w ogóle pominięte. Przypomnę, iż 
otwarcie spadku następuje w momencie śmierci spad-
kodawcy. Art. 927 §1 kodeksu cywilnego mówi, iż 
spadkobiercą jest dziecko poczęte, ale nie urodzone, 
pod warunkiem, że przyjdzie na świat żywe. Chodzi 
o korzyści majątkowe. I teraz przejdę do pytania. 
A więc zostaje zamrożonych kilkanaście zarodków, 
po czym następuje śmierć dawcy. Czy każdy zarodek 
jest wtedy nasciturusem? To ma wpływ na krąg spad-
kobierców. Wyobraźmy sobie taką sytuację: z pierw-
szego małżeństwa spadkodawca ma trójkę dzieci, 
później zawiera drugi związek małżeński z młodszą 
partnerką, nie ma dzieci, ale ma ileś tam zamrożonych 
zarodków. Krótko mówiąc, określenie statusu praw-
nego zarodka z punktu widzenia jego podmiotowości 
prawnej to jest sprawa niezmiernie ważna. Czy zaro-
dek zawsze jest nasciturusem, czy też nie? I nie jest 
to pytanie filozoficzne, tylko jest to pytanie kluczowe 
z punktu widzenia prawa spadkowego.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Pan senator odnosi się do koncepcji nasciturusa, 

który funkcjonował w polskim prawie przez krótki 
czas, ale już go dzisiaj nie ma…

(Senator Henryk Cioch: Jest.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Jak nie ma? Jest!)
Nie istnieje w systemie prawnym. I teraz…
(Głosy z sali: Jak to nie?)
(Głos z sali: Już Rzymianie mówili o nasciturusie.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Istnieje w polskim 

prawie.)
Istnieje kategoria nasciturusa, definicja?
(Senator Jan Maria Jackowski: Jest!)
(Senator Henryk Cioch: Jest, istnieje w kodek-

sie…)
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(wicemarszałek S. Karczewski) wprawdzie nadajemy prawo do tego, żeby mogły się 
kiedyś w przyszłości rozwijać, ale ta niepewność co 
do ich rozwoju i urodzenia nie może zaburzać pra-
wa spadkowego innych spadkobierców, którzy już 
spadek odebrali wskutek zaistnienia okoliczności, 
które pozwoliły im do tego spadku przystąpić. To 
jest dyskusja, którą toczyliśmy, i ja zgadzam się z te-
zami, że nie wszystkie rozstrzygnięcia są idealnie 
proste. Bo poruszamy się w materii, w której podję-
cie jednych decyzji konsekwentnie pociąga za sobą 
nieuchronną konieczność rozstrzygnięcia w materii 
logicznie następujących po sobie zdarzeń. Ale pan 
senator zapewne nie znajdzie – a jeżeli pan znajdzie, 
to proszę o wskazanie – rozwiązania alternatywnego. 
Bo nad tym wielkim problemem na etapie kształtowa-
nia odpowiednich przepisów k.r.o. minister zdrowia 
pochylał się wraz z komisją i wypracowano takie 
rozwiązania jako rozwiązania optymalne.

(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku, moż-
na zgłosić wniosek formalny?)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Wniosek? Jaki?
(Senator Robert Mamątow: Chciałbym, aby pan 

zaproponował krzesełko panu ministrowi…)
Ale to nie jest wniosek formalny.
(Senator Robert Mamątow: …bo stoi już tyle go-

dzin…)
Panie Ministrze, czy pan życzy sobie przerwę? 

Tak dziesięć, piętnaście minut, na kawę…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Igor Radziewicz-Winnicki: Nie, dziękuję, Panie 
Marszałku.)

A może chce pan usiąść?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 

Radziewicz-Winnicki: Nie, bardzo dziękuję.)
To dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Co to znaczy młodość!)
To nie był wniosek formalny, lecz propozycja. 

I dziękuję za tę propozycję.
Pan senator Grzegorz Wojciechowski. Bardzo 

proszę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze, 

z tego, co pan powiedział, mianowicie że zarodek nie 
dziedziczy, wynika, że jeżeli ojciec dziecka, które 
się później narodzi, sam nie wiem, umrze, zginie 
w wypadku w czasie między zapłodnieniem in vitro 
a wszczepieniem zarodka, to spadek po tym ojcu będą 
dziedziczyć jego rodzeństwo, rodzice itd., a nie jego 
dziecko. Czy dobrze zrozumiałem?

(Rozmowy na sali)
No, to może pan, dobrze… Pytanie, odpowiedź, 

a w następnej kolejności będzie debata.
Proszę o zabranie głosu.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Myślę, że pan senator Cioch, profesor prawa, 

wykazał swoimi pytaniami, że ta ustawa różnicuje 
ze względu na formę zaistnienia życia ludzkiego… 
I z uwagi na ten punkt widzenia powtarzam moje py-
tanie, na które pan nie odpowiedział. Dlaczego rząd, 
przygotowując te przepisy, wprowadza do obiegu 
prawnego niejasne regulacje, dyskryminujące życie 
ludzkie ze względu na sposób poczęcia? I dlaczego 
w związku z tym faktem upiera się, żeby nie wprowa-
dzić do ustawy… Bo pan mi na to nie odpowiedział. 
Dlaczego nie mamy zapisać w ustawie, kto to jest 
zarodek? Dlaczego nie? Dlaczego pan się przy tym 
upiera? To jasno pokazuje, że rząd w sposób świado-
my… Bo już nie można tego ukrywać, to nie wynika 
z pańskiej niewiedzy prawnej, skoro w dyskusji pan 
tę wiedzę uzyskał. Po prostu w sposób świadomy 
dokonuje się zamierzonej dyskryminacji ze względu 
na sposób poczęcia czy zainicjowania życia ludzkie-
go. I polski rząd przykłada do tego rękę. No, jak to 
można nazwać jak nie jakąś formą barbarzyństwa 
cywilizacyjnego? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Myślę, że najistotniejsze jest przywołanie general-

nej zasady – jeśli wolno mnie, pediatrze, przywołać 
art. 927 kodeksu cywilnego, w którym mowa o tym, 
że czynnikami decydującymi o możliwości znalezie-
nia się w kręgu spadkobierców jest obligatoryjne po-
siadanie prawa do dziedziczenia w momencie otwar-
cia spadku. Tak więc, po pierwsze, spadkobierca musi 
już istnieć i, po drugie, spadkobierca musi jeszcze 
istnieć. I to są przesłanki, które uzasadniają obronę 
i logikę przedstawionej przeze mnie wcześniej tezy, że 
tak zwany nasciturus, czyli ten, który ma się dopiero 
urodzić – dotyczy to ciąży, która już trwa – może być 
spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywy. Ale ta zasada 
nie dotyczy krioprezerwowanych zarodków, którym 
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Dobrze. Panią senator Sagatowską jeszcze dopi-
suję.

Teraz pani senator Czudowska.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja chciałabym dopytać – myśla-

łam, że już dawno będę zapisana przez pana mar-
szałka Borusewicza – czy mamy w odpowiedzi na 
prowadzenie przez centra leczenia niepłodności pro-
filaktyki…

(Rozmowy na sali)
Czy mogę prosić państwa…
(Rozmowy na sali)
Czy mogę państwa prosić o ciszę?
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Pan se-

nator Cioch i pani senator Kloc – bardzo proszę 
o rozmowy poza salą, dobrze? Bo przeszkadzacie 
państwo.)

I w związku z tym czy ja mam rozumieć pana 
odpowiedź tak, że centra leczenia niepłodności nie 
będą miały obligatoryjnego obowiązku prowadze-
nia działalności z zakresu zapobiegania chorobom 
niepłodności i diagnozowania ich? A jeśli tak, to kto 
będzie prowadził taką diagnostykę i takie leczenie 
przez dwanaście miesięcy, po których upływie para 
może dopiero ubiegać się o włączenie do programu 
in vitro?

I trzecie pytanie. Czy ma pan jakieś informacje 
o wykorzystywaniu, może nawet nie w Polsce, może 
gdzieś w świecie, niewykorzystanych embrionów 
w przemyśle farmaceutycznym?

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję 
bardzo, Pani Senator…)

Nie, przepraszam! Nie w przemyśle farmaceutycz-
nym, tylko kosmetycznym.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Kosmetycznym.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Zastosowanie ludzkich embrionów do celów prze-

mysłowych jest niemożliwe i nielegalne – orzekał w tej 
kwestii także Europejski Trybunał Sprawiedliwości, 
tutaj nie ma więc obawy – w całej Unii Europejskiej. 
A co do centrów leczenia niepłodności to nie jest tak, 
że z chwilą wejścia ustawy w życie wszystkie szpitale 
i poradnie, które zajmują się dziś diagnozowaniem 
i leczeniem niepłodności, tracą do tego prawo. Przepis 
mówiący o tym, że aby przystąpić do procedury in vi-

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Wracam do przytoczonych przeze mnie warun-

ków: żeby przystąpić do spadku, trzeba istnieć w mo-
mencie…

(Senator Stanisław Kogut: To jak to tak?)
No… Zarodki nie są ludźmi, nie mają uprawnień 

spadkowych.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Pani senator Sagatowska się zgłaszała. Bardzo 

proszę.

Senator Janina Sagatowska:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, powiedział pan już dużo wcze-

śniej, że z programu rządowego wspierającego in vitro 
urodziło się dwa tysiące czterysta dzieci. Ja chciała-
bym zapytać, czy pan wie – może ma pan taką wiedzę 
– ile dzieci w Polsce oczekuje na adopcję? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Niestety nie potrafię w tej chwili podać liczby 

dzieci, które oczekują na adopcję.
(Senator Janina Sagatowska: To bardzo proszę 

odpowiedzieć na piśmie.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Tak, Panie Ministrze, da pan odpowiedź na pi-

śmie? Tak napisać?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Igor Radziewicz-Winnicki: Zapytam ministra pracy 
i opieki społecznej…)

(Senator Janina Sagatowska: To proszę na pi-
śmie…)

Tak? Bo ja to wpisuję…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 

Radziewicz-Winnicki: Przekażę to…)
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orzekać, jak rozumiem – nie tak jak w przypadku, 
gdy zarodek powstaje drogą naturalną, kiedy należy 
odczekać, czy przyjdzie na świat żywy, czy też nie, 
czyli po prostu niejako zawiesić tę sprawę. A tutaj po 
prostu te zarodki sobie są, można sprawę skończyć. 
Kiedy te zarodki będą wszczepiane… To dziecko, 
że tak powiem, po swoim ojcu nic nie dziedziczy. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:

Zarodek nie dziedziczy. Jeżeli zarodek jest trans-
ferowany do macicy, rozwija się z niego ciąża, to 
mamy do czynienia z płodem, czyli z tą koncepcją 
nasciturusa. Jak się urodzi żywy, to dziedziczy. 
Krioprezerwowany zarodek nie dziedziczy.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Tadeusz Kopeć.

Senator Tadeusz Kopeć:
Ja mam, Panie Ministrze, pytanie. Ono było już 

zadawane, ale chciałbym, żeby pan minister był 
uprzejmy sprecyzować tę odpowiedź. Dlaczego z tej 
pierwotnej wersji projektu kwestia dotycząca przywo-
zu i wywozu komórek rozrodczych lub zarodków… 
Wówczas to było opisane w art. 44 ust. 1. Dlaczego 
na etapie prac sejmowych zostało to przeniesione 
do art. 57 ust. 1? Jaka była tego przyczyna? Czy to 
oznacza, że do wywozu i przywozu na terenie Unii 
Europejskiej nie będzie już wymagane pozwolenie 
właściwego ministra? To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Pani senator Czudowska pytała o te centra 
i ośrodki… Instytucjonalny aspekt leczenia niepłod-
ności skoncentrowano wokół ośrodków medycznego 
wspomagania. Jak przyznała podczas sejmowej deba-
ty pani poseł Halina Szymiec-Raczyńska, z zawodu 
lekarz, in vitro może być jedyną skuteczną metodą 
u zaledwie 1% niepłodnych par. Analiza ustawy pro-
wadzi jednak do wniosku, że temu 1% poświęcono 
99% ustawy – to chyba są słowa pani poseł. Pozostałe 
99% par de facto zignorowano, poświęcając na do-
tyczące ich pozostałe metody leczenia niepłodności 
zaledwie jedno zdanie w ustawie. Prosiłbym o opinię 
pana ministra na ten temat.

tro, trzeba wcześniej przez dwanaście miesięcy leczyć 
się na niepłodność, jest przepisem, który odnosi się do 
medycznych reguł kwalifikacji pacjenta do leczenia 
metodą IVF. Oczywiście można się leczyć w różnych 
miejscach. To lekarz na podstawie wywiadu i doku-
mentacji medycznej kwalifikuje pacjenta, zgodnie z tą 
zasadą dodatkowo wpisaną w ustawie.

A kto przez te dwanaście miesięcy będzie pro-
wadził leczenie? Otóż ci, którzy prowadzili je do tej 
pory. Status centrum leczenia niepłodności będzie 
dotyczył tylko kilku albo może kilkunastu dużych 
jednostek w Polsce, które będą pełniły funkcję mi-
syjną rozbudowy wiedzy, budowania standardów, 
kształtowania strategii walki ze zjawiskiem niepłod-
ności – co nie oznacza, że leczenie czy rozwój wiedzy 
i nauki nie będzie możliwy poza takimi centrami. Jest 
to więc raczej element nadania szczególnego prestiżu 
medycznego tym jednostkom, które będą, siłą rzeczy, 
grały wiodącą rolę w rozwoju tej gałęzi medycyny. 
I w ten sposób odpowiedziałem na wszystkie pytania.

(Senator Dorota Czudowska: Wiem, wiem. Ale 
jeszcze raz pytam: czy tworzone centra będą mia-
ły obowiązek, czy też będą mogły prowadzić akcję 
edukacyjną i programy profilaktyczne zapobiegające 
niepłodności?)

One będą musiały je opracowywać i będą miały, 
w myśl ustawy, także obowiązek realizowania misji 
publicznej.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Dorota Czudowska: I jeszcze o ten prze-

mysł pytałam…)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 

Radziewicz-Winnicki: Nie, nie, ja już dałem odpo-
wiedź: nie wolno wykorzystywać…)

Pan senator Grzegorz Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, 

jeszcze raz wrócę do tego pytania, bo ono jest bardzo 
istotne. Kwestia, jak pan minister twierdzi, jest do tej 
pory nieuregulowana, w związku z tym mogą być 
sytuacje, w których, sam nie wiem, będzie wypo-
wiadał się Sąd Najwyższy, który będzie ustalał, co 
ustawodawca miał na myśli. W związku z tym bardzo 
bym prosił, żeby pan minister jednoznacznie odpo-
wiedział: dziedziczy czy nie dziedziczy w opisanej 
sytuacji? Bo to może być ważne w wielu sprawach.

I druga rzecz, o którą chciałbym dopytać w związ-
ku z tym: jeżeli są zamrożone zarodki, to można 

(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki)
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Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Ryszard Knosala. Bardzo proszę.

Senator Ryszard Knosala:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, nie wiem, czy się nie powtó-

rzę, bo pytań było już bardzo dużo. Chodzi o liczbę 
zarodków: sześć. Czy była rozpatrywana też inna 
liczba? Pan minister powiedział, że, tak się wyrażę, 
w nadmiarze pozostaje 2,07 zarodka, czy coś takiego. 
Czy gdyby obniżyć wspomnianą liczbę z sześciu do 
czterech, to wtedy można by, przynajmniej matema-
tycznie, założyć, że wspomnianego nadmiaru wcale 
by nie było? Czy tak jest w rzeczywistości?

I drugie pytanie. Dawcy czy potencjalni rodzice 
decydują o zamrożonym zarodku przez dwadzieścia 
lat. Pan minister powiedział, że mamy doświadczenia 
w zamrażaniu zarodków przez chyba trzydzieści dwa 
lata. I pytanie moje byłoby takie: czy przez dwanaście 
lat, pomiędzy dwudziestym a trzydziestym drugim 
rokiem, jesteśmy w stanie wspomniane dodatkowe 
zamrożone zarodki przekazać do adopcji, przekazać 
innym osobom? Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Koncepcje strony społecznej – głównie strony spo-

łecznej – a także powstałe podczas debaty publicznej 
wskazywały na różne postulaty wprowadzenia ograni-
czenia liczby tworzonych zarodków czy zapładnianych 
oocytów: od braku limitu do absolutnego zakazu albo 
do zapładniania jednej komórki. Sześć to kompromis 
bazujący na efektywności metody, czyli na praktyce. 
Sześć zapładnianych komórek jajowych pozwala nam 
uzyskać niewiele ponad trzy zarodki. Skuteczność uzy-
skania ciąży po transferze jednego zarodka w rządo-
wym programie wynosi 31%. Czyli z trzech zarodków 
uzyskujemy przeciętnie jedną ciążę, nie mamy zarod-
ków nadliczbowych. Ta liczba 2,07, o której wspo-
mniałem, to była liczba, jak powiedziałem… Chodzi 
o pary, które mają już urodzone jedno dziecko i… 
Ich jest połowa. Druga połowa nie ma już zarodka. 
A ta połowa, która ma jeszcze jakiś zarodek, a już ma 
urodzone dziecko, ma średnio jeszcze 2,07 zarodka. 
Ja ich nie nazywam nadliczbowymi, bo jest pytanie, 
jak zdefiniować zarodek nadliczbowy. Przecież tacy 

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Dlaczego przepisy dotyczące wywozu i przywo-

zu przeniesiono? To są kwestie techniczne, kwestie 
procedowania nad ustawą. O ile dobrze pamiętam, 
minister spraw zagranicznych wskazał nam na ko-
nieczność przemodyfikowania zapisów, które były 
niezgodne z prawem unijnym. Pamiętajmy o tym, że 
przywóz i wywóz są określone w dyrektywach unij-
nych. Zasada jest taka, że na przywóz i wywóz trzeba 
mieć zezwolenie ministra zdrowia, przy czym obrót 
wewnątrzwspólnotowy – posługuję się tu językiem 
dyrektywowym – podlega… Prawo prowadzenia ban-
ku, prawo przywozu i wywozu jest tożsame z tym, 
że… Można je wywozić do innych banków na terenie 
Unii Europejskiej, natomiast każdorazowy wywóz 
albo przywóz z krajów trzecich wymaga zgody. Co 
do wartości normatywnej tych przepisów, to ona się 
nie zmieniła. W pewnym momencie to sformułowanie 
faktycznie było niezgodne, jak nam wytknął minister 
spraw zagranicznym, z przepisami prawa unijnego. 
I stąd, raz, przeniesiono je w inne miejsce, dwa, te 
zapisy zostały minimalnie zmienione, ale tutaj nie 
było istotnej zmiany merytorycznej.

Co do drugiego pytania pana senatora, to, jak 
myślę, odnosi się ono do jakiejś innej ustawy. Ta 
ustawa ma sto artykułów, siedemdziesiąt stron. 
Biorąc pod uwagę fakt, że dotyczy centrów lecze-
nia niepłodności, że zawiera wiele przepisów doty-
czących funkcjonowania banków, funkcjonowania 
wywozu i przywozu, a nie tylko procedury leczenia 
in vitro, ja bym powiedział, że ten stosunek prze-
pisów jest zupełnie inny, niż powiedział pan sena-
tor. Zważywszy na fakt, że są to kwestie niebywale 
skomplikowane, w tym są to zmiany kodeksu rodzin-
nego i opiekuńczego, a prawo z mocy innych ustaw 
jest wystarczające do uregulowania innych metod 
leczenia niepłodności, czyli leczenie chirurgiczne, 
farmakologiczne czy diagnozowanie przyczyn, nie 
było potrzeby wprowadzenia istotnych zmian do 
polskiego systemu prawnego czy wprowadzania 
do niego nowych przepisów. To trochę uzasadnia 
stosunek objętości przepisów omawianej tu ustawy 
dotyczących wspomnianej kwestii do tych dotyczą-
cych innych kwestii regulowanych przez ustawę. 
Ale myślę, że wspomniany stosunek 90% do 10% 
nie odpowiada rzeczywistości – ani jeżeli chodzi 
o liczbę przepisów, ani jeżeli chodzi o ich objętość.
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) tody. A nagle w roku 2013 uruchomiono program 
rządowy i on skumulował olbrzymie potrzeby 
zdrowotne populacji, która z powodu bariery eko-
nomicznej nie miała możliwości wzięcia wcześniej 
w tym udziału czy korzystania z tego leczenia. 
Koszt leczenia oscylował na poziomie 20–30 ty-
sięcy zł na jedną parę, czyli były to tak olbrzymie 
koszty, że uniemożliwiały one obywatelom mniej 
zamożnym przystąpienie do tej procedury. I teraz 
ten efekt, który obserwujemy, to jest efekt wejścia 
do programu wszystkich, którzy tego potrzebują. 
Stąd olbrzymie zapotrzebowanie społeczne, nie-
wyczerpane potrzeby – bo wciąż widzimy coraz 
większe potrzeby – pomimo że program wchodzi 
już w trzeci rok i niedługo będzie się kończył. 
A więc, jak mówię, na pewno trzeba będzie go 
kontynuować.

Liczba piętnastu tysięcy zarodków, które w tej 
chwili… Takie dane są z wczoraj rana czy z dziś 
rana, one mówią, że tyle zarodków mamy w ra-
mach rządowego programu. To nie są zarodki, któ-
re są i będą długo przechowywane. To są zarodki 
osób, które biorą udział w programie, one przyszły 
do niego po raz pierwszy, zostały wystymulowa-
ne, na przykład jeszcze nie było transferu… To są 
wszystkie zarodki, które w tej chwili przechowuje-
my. A o zarodkach nadliczbowych – z tym że nie 
jestem przekonany, czy to jest doskonałe określenie 
– można mówić wówczas, gdy takie osoby podjęły 
decyzję o zakończeniu swojego rozrodu, a zostały im 
jakieś zarodki. Dlatego powiedziałem, że ponieważ 
program rządowy trwa dwa lata i w tym programie 
rządowym, jak wiem, połowa osób, którym uro-
dziło się już przynajmniej jedno żywe dziecko, ma 
jeszcze jakieś zarodki… Z tym że ja nie nazywam 
ich nadliczbowymi, bo ja nie wiem, że te osoby za-
kończyły już rozród – one być może jeszcze wró-
cą i będą chciały korzystać dalej z tych zarodków. 
Dlatego pojęcie zarodków nadliczbowych jest mało 
precyzyjne, my go nigdzie nie definiujemy.

I to nie jest tak, że piętnaście tysięcy to jest ja-
kaś bardzo duża liczba. Piętnaście tysięcy par brało 
udział… czy już więcej, już osiemnaście tysięcy par 
brało udział w rządowym programie. A więc wiemy 
o tym, że przez ostatnie dwa lata osiemnaście tysięcy 
par, czyli trzydzieści sześć tysięcy Polaków, wzięło 
udział w programie in vitro, a na dzisiaj, na 8 lipca, 
mamy mniej więcej piętnaście tysięcy pięćset zamro-
żonych zarodków. I to nie znaczy, że ich jest dużo, 
tylko to, że ich jest mało.

(Senator Ryszard Knosala: Mogę jeszcze o coś 
dopytać?)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
To jeszcze jedno pytanie, Panie Senatorze.

ludzie mogą chcieć mieć drugie dziecko. I zresztą wi-
dzimy już w programie rządowym taki właśnie ruch, 
powracają do nas, w celu przeprowadzenia kolejnej 
procedury, pary, które mają już jedno dziecko.

A wspomnianych dwadzieścia lat to także element 
kompromisu. Były propozycje, że to powinien być 
rok, były propozycje, że pięć lat, czterdzieści lat itd. 
Ustalono ostatecznie, w duchu kompromisu, że dwa-
dzieścia lat. Wzięto pod uwagę, że jeżeli ktoś zaczyna 
wspomnianą procedurę i ma dwadzieścia kilka lat, 
to kiedy będzie miał czterdzieści kilka lat, będzie 
jeszcze w wieku rozrodczym i powinien mieć prawo 
do skorzystania z zarodka, o którym mowa, pomi-
mo że był on przechowywany przez dwadzieścia lat. 
A z drugiej strony wiedza medyczna i doświadczenie 
wskazują na to, że takie zarodki nie tracą swoich 
właściwości, swojego potencjału rozrodczego, tak 
więc one po przechowywaniu przez dwadzieścia lat 
nadal mają taki sam potencjał rozrodczy. To chyba 
odpowiada na pytania pana senatora.

(Senator Ryszard Knosala: Pan minister wspomi-
nał coś jeszcze o trzydziestu dwóch latach.)

Ja powiedziałem, że najdłużej na świecie prze-
chowywany zarodek opisany w literaturze był prze-
chowywany przez trzydzieści dwa lata i urodziło się 
z niego zdrowe dziecko.

Senator Ryszard Knosala:
Tak, tak, ale jeszcze… Bo to jest dla mnie waż-

na sprawa. Czy wspomniane nadliczbowe zarodki… 
Bo w innym momencie pan minister powiedział, że 
w bankach jest w tej chwili chyba osiemnaście tysięcy 
zamrożonych…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 
Radziewicz-Winnicki: Piętnaście tysięcy czterysta.)

No, jakaś taka liczba. Czy w okresie od dwudzie-
stu do… Bazujmy na tym, jakie mamy doświadczenia, 
czyli na wspomnianych trzydziestu dwóch latach. 
Okres od dwudziestego do trzydziestego drugiego 
roku to dwanaście lat. Czy zamrożone zarodki mają 
szansę zostać w tym czasie wykorzystane? Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Tak, tak, bo my przez kilkadziesiąt lat nie da-

waliśmy Polakom możliwości stosowania tej me-
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wrodzonych i nowotworów u dzieci, które zostały 
poczęte metodą in vitro. Dwu-, a nawet czterokrotnie 
częstszy jest rozszczep warg i podniebienia. U dzie-
ci poczętych metodą in vitro cztero- i pięciokrotnie 
częściej występuje zrośnięcie przełyku, a półtora raza 
częściej – porażenie mózgowe. Dwu-, trzykrotnie 
częściej pojawia się potrzebna hospitalizacji i różnego 
typu zabiegów operacyjnych przeprowadzanych do 
trzeciego roku życia.

Drugie pytanie. Ja się pytam, dlaczego kliniki, 
które wykonują zabiegi in vitro i przeprowadzają całą 
procedurę zapłodnienia na szkle, w wyniku którego 
powstają wady genetyczne, nie płacą później za le-
czenie. Za leczenie musi płacić podatnik, bo de facto 
płaci za nie publiczny system zdrowia. A kliniki są 
bezkarne, choć wykonują zabiegi metodą in vitro.

Następna sprawa. Mam takie pytanie do pana mi-
nistra: dlaczego ta ustawa pozbawia kobiety praw? 
Ona pozwala na wykorzystywanie kobiet jako su-
rogatek. Jest to eksploatacja kobiet mających bardzo 
trudne warunki materialne. Sprzedawanie żeńskich 
komórek rozrodczych… Telewizja pokazuje takie 
rzeczy: kobieta nie miała środków do życia, więc 
posłużyła jako surogatka po to, żeby mieć pieniądze. 
Dlaczego nie jest tu brany pod uwagę instynkt ma-
cierzyński kobiety, która rodzi dziecko dla innych? 
Nie bierze się także pod uwagę więzi, jaka wytwarza 
się między matką a noszonym przez nią dzieckiem. 
Według mnie te pytania powinny zadawać kobiety.

My, politycy, nie powinniśmy brać udziału w za-
bijaniu dzieci. Ta ustawa jakby odczłowiecza dziecko 
przez jego zabijanie. To naprawdę jest grzechem. Pan 
tu unika odpowiedzi. No, ja powiem prosto: ja jestem 
katolikiem. Według nauki Kościoła życie ludzkie ma 
charakter nadprzyrodzony. Życie zaczyna się w chwili 
poczęcia i kończy się w chwili naturalnej śmierci. 
Tego stwierdzenia, Panie Ministrze, nie można się 
bać w kraju katolickim. Ja się zgadzam ze zdaniem 
kolegów… Później będzie złożone oświadczenie na 
temat Roku Jana Pawła II, na temat wizyt... Ja zapy-
tałbym o te sprawy pana ministra, ale nie będę pytał. 
Poruszę ten problem w oświadczeniu. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:

Jeszcze raz. Pan senator zadał mi dzisiaj chyba 
cztery pytania i za każdym razem wychodził, jak na 
nie odpowiadałem. Cieszę się, że teraz mogę…

Senator Ryszard Knosala:

Dziękuję bardzo.
Nie wiem, czy pan minister ma jakieś dane sza-

cunkowe co do tego, jak wielki w przyszłości – bo 
chyba można to już trochę w tej chwili zauważyć 
– byłby, że tak powiem w cudzysłowie, popyt na za-
rodki osób, które same nie mogą takich zarodków 
wytworzyć. To znaczy, krótko mówiąc, ja cały czas 
zmierzam do tego, że te zarodki, które tu umownie 
nazwaliśmy nadliczbowymi, będą przez bardzo krótki 
okres nadliczbowymi, że będzie na nie – też w cudzy-
słowie to mówię – zapotrzebowanie, tak że po jakimś 
niedługim czasie po prostu ich nie będzie. Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Doświadczenie uczy, że jest dokładnie tak, jak 

powiedział pan senator: zapotrzebowanie – ustalili-
śmy z panem senatorem Laseckim, że to jest lepsze 
słowo niż „popyt” – znacznie przewyższa liczbę za-
rodków, które ludzie są skłonni przekazać do daw-
stwa. W związku z tym rzeczywiście widzimy tu 
taką tendencję w sytuacji narastającego problemu 
niepłodności i wprowadzanych przez ustawę mecha-
nizmów, zgodnie z którymi zapładniamy i utrzymuje-
my tylko sześć komórek rozrodczych kobiety, a także 
pozwalamy na przechowywanie zarodków nie dłużej 
niż dwadzieścia lat. I my już dzisiaj, w kontekście 
rządowego programu, widząc, że jest duża liczba par 
oczekujących na zarodki, nie spodziewamy się, że 
wprowadzenie tej ustawy spowoduje problem nadlicz-
bowych zarodków. Przeciwnie, my już dzisiaj mamy 
w Polsce problem niedoboru zarodków, w sytuacji 
mechanizmów, które są w programie rządowym i któ-
re wpisaliśmy do projektu ustawy.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Stanisław Kogut.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Ministrze, eksperci, zacne grono profeso-

rów zrobiło porównanie dzieci poczętych naturalnie 
i dzieci poczętych metodą in vitro, a chodzi o temat 
zachorowań. I stwierdzono – pytanie: czy pan podzie-
la tę opinię – że jest bardzo zwiększona liczba wad 
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(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki) zawinione przez człowieka i one powinny być przed-
miotem roszczeń odszkodowawczych.

Zapytał pan senator, dlaczego pozbawiamy kobiety 
praw i dlaczego kobiety ubogie – chodzi o powody 
ekonomiczne – są zmuszane do surogacji. Ale ta usta-
wa zabrania surogacji. W tej ustawie istnieją mechani-
zmy, które nie pozwalają na surogację. Handel ludźmi 
jest zakazany kodeksem karnym. Handel gametami 
jest niedozwolony – wprowadzamy tą ustawą zakaz 
sprzedaży ludzkich komórek rozrodczych i zakaz 
handlu, sprzedaży ludzkich zarodków. A zatem te 
patologie, które pan senator opisał i które dzisiaj 
niestety – z ubolewaniem to mówię – mogą istnieć, 
a my o nich nie wiemy, bo nie mamy nawet podstaw 
prawnych, żeby je ścigać… Jeżeli pan senator zechce 
poprzeć tę ustawę, to my zakażemy…

(Senator Stanisław Kogut: Nie, nigdy w życiu… 
Chyba by mnie nawet do piekła nie przyjęli.)

Ona zakazuje tych procederów, o których powie-
dział pan senator. Eliminuje te patologie. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator chce dopytać czy zadać dodatkowe 

pytania? Bo jak dodatkowe…
(Senator Stanisław Kogut: Dodatkowe.)
Pani senator Helena Hatka była przed panem.
(Senator Stanisław Kogut: No to dopytać.)
Dopytać? Ale pierwsza odpowiedź się liczy. Pani 

senator Hatka, a później pan senator Kogut.

Senator Helena Hatka:
Panie Ministrze, niejednokrotnie rozmawialiśmy 

o instytucjonalnej formie realizacji tej ustawy w przy-
szłości. Mam na myśli centra leczenia niepłodności, 
ośrodki medyczne wspomaganej prokreacji – tak 
precyzyjnie w tej ustawie te jednostki się nazywają. 
Mnie interesują dwa aspekty, bo chciałabym to dobrze 
zrozumieć… Po pierwsze, wśród zadań, które będą 
realizowały centra leczenia niepłodności i ośrodki 
medyczne wspomaganej prokreacji… Które zada-
nia są identyczne dla jednego i drugiego typu tych 
jednostek?

Drugie pytanie dotyczy źródeł finansowania. 
Czy te usługi medyczne, czyli leczenie niepłodności, 
będzie finansowane jako procedura z Narodowego 
Funduszu Zdrowia, czy też nadal będzie to oddzielny 
strumień finansowania z budżetu państwa? Jaka jest 
koncepcja w tym zakresie?

A więc moje pytania dotyczą, po pierwsze, za-
kresu zadań; po drugie, źródeł finansowania tych 
świadczeń zdrowotnych. Czy są zadania, które są 
identyczne dla jednej i drugiej placówki? Leczenie 
niepłodności – podkreślam: leczenie niepłodności; 

(Senator Stanisław Kogut: Ale pan nie odpowia-
da…)

Odpowiadam na pytania, Panie Senatorze. Po 
kolei.

Jeszcze raz powiem: in vitro nie indukuje wad 
wrodzonych.

(Senator Stanisław Kogut: Jak nie? Profesorowie 
stwierdzili…)

In vitro nie jest przyczyną wad wrodzonych. 
Wśród jednostek chorobowych, które pan wymienił, 
podał pan także mózgowe porażenie dziecięce, które 
nie jest wadą wrodzoną. Jest to choroba wynikająca 
z zaburzeń utlenienia mózgu, powstająca głównie 
na etapie okołoporodowym. Nie jest prawdą, że in 
vitro powoduje wady genetyczne, wady wrodzone. 
Istnieje nieznacznie wyższy odsetek, statystycznie 
istotny – mniej więcej 1,5% – występowania wad 
wrodzonych u dzieci poczętych dzięki in vitro niż 
u dzieci urodzonych w wyniku naturalnego poczęcia. 
Nie wynika to jednak z zastosowania metody in vitro, 
tylko z większego obciążenia ryzykiem wystąpie-
nia wad genetycznych rodziców tych dzieci, którzy 
leczą się z powodu niepłodności. Powiem inaczej: 
to niepłodność jest wywołana przez czynniki, które 
niosą ze sobą ryzyko częstszego występowania wad 
wrodzonych u potomstwa. To nie metoda in vitro 
indukuje wady wrodzone, tylko fakt problemów zdro-
wotnych, które są także przyczyną niepłodności. To 
jest diametralna różnica. In vitro nie jest przyczyną 
wad wrodzonych.

(Senator Stanisław Kogut: Może nie jest…)
To jest pierwsza rzecz.
Druga. Pan senator zapytał – to pytanie już dzisiaj 

padło – dlaczego za powikłania nie płacą ci, którzy 
przyczyniają się do tych powikłań. No, błędy w medy-
cynie się zdarzają. Jeżeli doszło do błędu medycznego, 
to jest możliwa droga prawna dochodzenia roszczeń. 
I to się dzieje, płaci się za powikłania. Coraz wyższe 
są odszkodowania za szkody i cierpienie wyrządzone 
w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 
Nie tylko dentyści… To są głośne sprawy, takie 
jak w przypadku mojego szpitala, Górnośląskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka i Matki. Przez długi czas 
to było najwyższe odszkodowanie zasądzone w wy-
niku błędu medycznego… Nie chodziło o in vitro, 
tylko o znieczulenie zewnątrzoponowe u dziecka. 
Nie można jednak za udzielanie świadczeń zdro-
wotnych i ryzyko powikłań… Bo należy odróżnić, 
Panie Senatorze, powikłania od błędu medycznego. 
Powikłania się zdarzają i są immanentnym elementem 
leczenia ludzi. To czasami jest wpisane w metodę 
terapeutyczną, choć niestety nie wszyscy lekarze 
o tym wiemy. A błędy, które najczęściej wynikają 
z niedbalstwa albo z innych ludzkich zachowań, są 
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(senator H. Hatka) dzić działalność dydaktyczną i działalność nauko-
wą. A więc co jest cechą wspólną tych dwóch typów 
jednostek? Cechą wspólną jest wariant de minimis. 
Czyli trzeba być ośrodkiem medycznie wspomaganej 
prokreacji, by ubiegać się o status centrum.

(Senator Helena Hatka: I realizować metodę in 
vitro.)

Tak, tak, bo ośrodek medycznie wspomaganej 
prokreacji to taki ośrodek, który realizuje metodę 
in vitro.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dziękuję bar-
dzo…)

(Senator Helena Hatka: Jeszcze kwestia finanso-
wania…)

A, finansowanie, przepraszam. Ustawa nie przesą-
dza w żadnym stopniu o finansowaniu. Pani senator 
zadała pytanie, czy w przyszłości będą… No, logika 
polskiego systemu opieki zdrowotnej i wdrażania no-
wych technologii wskazuje na to, że zwykle jest tak, 
że nowe technologie inicjuje minister zdrowia, budu-
jąc jakiś program specjalny. Tak jest z doświadczenia-
mi wysokospecjalistycznymi, tak było z przeszczepa-
mi serca. Dzisiaj część tych procedur przechodzi do 
finansowania powszechnego z Narodowego Funduszu 
Zdrowia i należałoby się spodziewać, że docelowo ta 
metoda z chwilą upowszechniania się będzie przejmo-
wana przez płatnika, a ministrowi zdrowia w budże-
cie… Chodzi o to, by umożliwić inicjowanie nowych 
ważnych technologii. Co do tego nie ma dziś żadnych 
decyzji. Oczywiście ja spodziewam się, że program 
będzie kontynuowany, bo widzę olbrzymią potrzebę 
społeczną i wolę Polaków.

(Senator Helena Hatka: Chciałabym dopytać, je-
żeli chodzi o to finansowanie…)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo.

Senator Helena Hatka:
Nie będę skupiać się na metodzie in vitro w tym 

momencie…
(Senator Stanisław Kogut: Zabieg in vitro to bar-

barzyństwo.)
…bo ona dotyczy tylko części problemu. 

Przekierowałabym naszą uwagę generalnie na pro-
blem leczenia niepłodności, czyli wszystkich innych 
metod stosowanych podczas tych dwunastu miesięcy 
– to jest minimalny okres potrzebny do tego, żeby 
ewentualnie zastosować tę metodę w przypadku tej 
większościowej grupy ludzi mających problemy… 
Chodzi o klasyczne świadczenie zdrowotne. Wydaje 
mi się, że gdybyśmy przyjęli takowe założenie 
w przyszłości, wtedy, kiedy będzie budowany system 
jednostek, że to świadczenie byłoby maksymalnie 

nie mówię o in vitro; chcę to oddzielić – to jest jednak 
procedura medyczna. Prawda? Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, jak słusznie zauważyła pani senator, 

te ośrodki to jest kategoria, którą wprowadza ustawa, 
koncesjonując prawo do posługiwania się metodami 
medycznie wspomaganej prokreacji zgodnie z przepi-
sami unijnego ustawodawcy. Koncesjonując to prawo, 
to znaczy wprowadzając reguły co do tego, kto może 
to robić, kto nie może tego robić, i stwierdzając, że 
podmiot, który ubiega się o wpisanie do jednostek 
uprawnionych do leczenia niepłodności metodą in 
vitro, spełnia minima określone przepisami ustawy 
i wydanych na jej podstawie rozporządzeń, oczy-
wiście określone na poziomie unijnym – minima te 
gwarantują pacjentowi bezpieczeństwo, właściwe 
postępowanie z zarodkami, bezpieczeństwo zarod-
ków – gwarantuje się, że osoby pracujące w takiej 
jednostce mają właściwe wykształcenie, że stosują 
właściwe procedury, i że to jest jednostka, w której 
przestrzegane są standardy zgodne z aktualną wiedzą 
medyczną.

Centra leczenia niepłodności to z kolei kategoria 
zarezerwowana dla tych jednostek, które zajmują się 
nie tylko leczeniem in vitro, jedną z metod leczenia 
niepłodności, tę jedną, która jest koncesjonowana, 
co wiąże się z używaniem ludzkich komórek roz-
rodczych, ich przechowywaniem, czyli zgodnie z tak 
zwanymi dyrektywami tkankowymi, które właśnie ta 
ustawa implementuje. Centra leczenia niepłodności 
muszą cechować się także tym, że rozbudowują kadry 
medyczne, kadry profesjonalistów przygotowane do 
stosowania procedury in vitro, czyli kształcą kadry 
oraz prowadzą badania naukowe, jak również udziela-
ją poradnictwa, o co pytała pani senator Czudowska, 
władzom publicznym co do rozwiązywania proble-
mów niepłodności. Które zadania są identyczne, jeśli 
chodzi o… Żeby być centrum leczenia niepłodności, 
żeby ubiegać się o prestiżowy przydomek centrum 
leczenia niepłodności, trzeba posiadać bank ludzkich 
komórek rozrodczych i zarodków oraz leczyć z wy-
korzystaniem wszystkich opisanych w ustawie art. 5 
metod leczenia niepłodności, a także trzeba prowa-
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wały, że w klinice w Łomży – przepraszam, gdybym 
się pomylił i obraził miasto Łomżę – z metody in 
vitro urodziło się dziecko strasznie chore. Poprzez 
media poszukuje się matki, której jest to zarodek, 
żeby zrobić badania genetyczne i dostosować leki dla 
tego dziecka. Bo pomylono zarodki…

(Senator Alicja Zając: Zagubiono dokumenty.)
Dokumentów chyba w ogóle nie było.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Pytanie, Panie 

Senatorze.)
Zadałem pytanie. Dlaczego jest taki bajzel? Nie 

ma dokumentów, wszystko pogubione… Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana ministra?
(Senator Alicja Zając: Może ja jeszcze.)
Pani senator Alicja Zając.

Senator Alicja Zając:
Bo nikt nie pytał… A przynajmniej od momen-

tu, w którym ja weszłam, nie było pytania na temat 
rozdziału 9 „Szkolenia”. To jest ogromny rozdział 
poświęcony szkoleniom. Tu jest szczegółowo opisa-
ne, jak mają wyglądać zaświadczenia itd. Natomiast 
słowem nie wspomniano o tym, kto ma szkolić. Czy 
to ministerstwo będzie szkoliło, czy te centra, czy 
szpitale, a może dopiero stworzy się jakiś podmiot 
szkolący? W Polsce jest za dużo szkoleń, które nie 
przynoszą oczekiwanych rezultatów. Oby tutaj tak 
się nie stało. Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:

Od końca, jeśli wolno… Pani Senator Zając, rze-
czywiście nikt dzisiaj nie pytał o szkolenia. Wymóg 
regularnych szkoleń personelu medycznego to jest 
wymóg unijny. Chodzi o to, by, po pierwsze, personel 
był na bieżąco z innowacjami wdrażanymi w świecie 
nauki w zakresie jeszcze lepszego nadzoru nad bez-
pieczeństwem postępowania z zarodkami i z komór-
kami. Po drugie, by ta częstość szkoleń spowodowała 
możliwie największą minimalizację ryzyka błędów 

dobrze finansowane właśnie z pieniędzy Narodowego 
Funduszu Zdrowia… Wydaje mi się, że to byłoby 
optymalne rozwiązanie. Ja będę w przypadku tych 
dziewięćdziesięciu paru procent, czyli tych osób, 
które zostaną wyleczone i wobec których ta metoda 
nie musi być stosowana, uparcie ubiegała się… Czy 
tworząc konstrukcję praktycznego wdrażania, na ra-
zie zostawiam kwestię rozdzielenia tych jednostek… 
Czy można by było to zrealizować bez większych 
nakładów finansowych w ramach powszechnego sys-
temu zdrowotnego? Mówię o tych dziewięćdziesię-
ciu kilku procentach osób, które w wyniku leczenia 
zostaną wyleczone i w sposób naturalny będą mogły 
począć dzieci w tym minimalnym okresie dwunastu 
miesięcy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Są jeszcze pytania?
Pan senator Kogut. Bardzo proszę.

Senator Stanisław Kogut:
Tak jest. Trzeba ministrowi pomóc wyjść z tego, 

żeby nie być potępionym.
Panie Ministrze, ja rozmawiałem… Szkoda, że 

nie ma pana profesora Cimoszewicza, bo profesor 
Kochanowicz z jego terenu, konsultant krajowy 
DSM… Dyskutowaliśmy na te tematy, kiedy odwie-
dził moje maleńkie Stróże. Ja mu powiedziałem tak: 
„Panie Profesorze, idę do kościoła, a tam chrzczone 
są dzieci, takie duże dzieci, w wieku dziesięciu lat. 
Pytam mojego proboszcza: «Czcigodny Kapłanie, 
co to jest?». A on mówi, że rodziny, które nie mogą 
mieć dzieci, adoptowały bliźnięta”. Jedno dziecko 
było niepełnosprawne. To jest taka miejscowość, wie 
pan, gdzie znam wszystkich i oni mnie wszyscy znają. 
Spotkałem się z tymi rodzicami i pytam dlaczego. 
A oni mówią, że, po pierwsze, metoda in vitro to jest 
barbarzyństwo, a po drugie, że my są katolicy i nie 
będziemy żadnych metod in vitro stosować. Byłem 
dumny, jestem dumny i będę dumny z tych rodziców 
ze Stróż.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Pytanie, Panie 
Senatorze.)

Dlaczego nie mówi się tutaj o adopcji, ino się tak 
strasznie popiera biznes in vitro?

Drugie, Panie Ministrze, pytanie. Żeby się pan 
wycofał z tej ustawy… Pan sam tu powiedział – i tak 
mnie pan naprowadził na to pytanie – że jest totalny 
bajzel w tych klinikach. Nie tak dawno media poda-

(senator H. Hatka)
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Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję. Nie ma więcej pytań, Panie Ministrze. 
Maraton pytań się zakończył. Bardzo dziękuję panu 
ministrowi za wytrwałość i za wyczerpujące odpo-
wiedzi na wszystkie pytania.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 
Radziewicz-Winnicki: Dziękuję.) (Oklaski)

Jeżeli jest jakiś ranking długości wystąpień i odpo-
wiedzi na pytania, to na pewno jest pan w czołówce 
tego rankingu. Dziękuję, Panie Ministrze.

Informuję, że zobowiązał się pan do udzielenia 
pisemnych odpowiedzi na pytania zadane przez panią 
senator Dorotę Czudowską, pana senatora Krzysztofa 
Słonia, pana senatora Andrzeja Matusiewicza, panią 
senator Janinę Sagatowską i pana senatora Macieja 
Klimę. To wszystko jest zapisane w protokole, tak że 
proszę tych odpowiedzi udzielić w stosownym trybie.

Otwieram dyskusję.
Mamy gdzieś listę?
(Głos z sali: Proszę uprzejmie.)
Dziękuję bardzo.
Jako pierwszy głos zabierze pan senator Stanisław 

Hodorowicz. Bardzo proszę.

Senator Stanisław Hodorowicz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze! Szanowni Goście!
Nim wyrażę moją opinię o przedmiotowej usta-

wie, pragnę odnieść się do samej metody in vitro, tak 
bardzo ogólnie.

Otóż, po pierwsze, nie jest to metoda medyczna. 
Jest to metoda inżynieryjna, wysokiej technologii, 
wysokiej inżynierii, ale wciąż metoda inżynieryjna. 
I, jak w każdym procesie inżynieryjnym, także w tym 
cyklu są odpady, które w taki czy inny sposób się 
eliminuje. Szczęśliwie tutaj jest podejmowana próba, 
aby ta eliminacja nie była całkowita. To po pierwsze.

Po drugie, metoda ta jest metodą bardzo mało 
efektywną. Jej wydajność jest rzędu od kliku procent 
do co najwyżej 20%. Nie ma wyższych wskaźników 
odnotowanych w literaturze.

I element trzeci, bardzo istotny. Tutaj nie zgadzam 
się z panem ministrem, który niektóre kwestie stawiał 
jednoznacznie. Ciągle nie są sprawdzone do końca 
skutki tej metody… (oklaski) …i to zarówno w wy-
miarze indywidualnym, jak i w wymiarze populacyj-
nym. To jest za krótki okres – badacze o tym wiedzą 
– zwłaszcza jeżeli przedmiotem badań jest tak skom-
plikowana materia, jaką jest żywy organizm. Tyle 
o samej metodzie in vitro. Istota problemu w moim 
odczuciu tkwi nie tylko w tym, co powiedziałem 
przed chwilą, ale przede wszystkim w tym, że w tej 
metodzie człowieka sprowadzamy do produktu… 
(oklaski) …obnażamy go z człowieczeństwa – dla 

ludzkich. Szkolenia będą prowadziły jednostki, które 
uzyskają akredytację ministra zdrowia. To jest zapi-
sane w rozdziale 9.

(Senator Alicja Zając: Zarządza tym minister?)
Minister udziela akredytacji podmiotom, które 

będą potem prowadziły szkolenia. Oczywiście na 
podstawie kompetencji kadr, które szkolą… Praktyka 
na świecie jest taka, że to embriolodzy szkolą embrio-
logów – to jest najskuteczniejsza metoda podnoszenia 
jakości opieki i świadczonych przez nich usług.

Bardzo emocjonalna wypowiedź pana senatora 
Koguta trochę utrudnia jednoznaczne i krótkie usto-
sunkowanie się do tez pana senatora i jego pytań. 
Ja nie znam historii interlokutorów, z którymi pan 
senator rozmawiał w Stróżach.

(Senator Stanisław Kogut: Zapraszam.)
Tego jednostkowego przypadku, o którym pan se-

nator mówił, także nie znam. Ale media pokazywały 
często sensacyjnie…

(Senator Stanisław Kogut: Media to podawały, 
pierwszy program telewizji…)

Z tym że rzeczywiście ten nieład, z którym dzi-
siaj mamy do czynienia w wielu klinikach in vitro – 
choć nie tylko tam, bo także w ogóle w tym obszarze 
funkcjonowania – wynika z braku ustawy. Dlatego ja 
raz jeszcze zachęcam pana senatora do poparcia tej 
ustawy, zwłaszcza że…

(Senator Stanisław Kogut: A w życiu! Panie, diabli 
by mnie w piekle…)

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze!)
…ona reguluje ten obszar, który dzisiaj nie jest 

uregulowany. I niech dowodem na słowa o koniecz-
ności uregulowania tej materii będzie fakt, że kiedy 
po raz pierwszy minister zdrowia ogłosił konkurs 
w ramach rządowego programu leczenia niepłodności 
– a wiedziano z szacunków, bo przecież nie z rejestru, 
że mamy w Polsce kilkadziesiąt czy, jak się mówiło, 
około dziewięćdziesięciu podmiotów zajmujących się 
leczeniem in vitro – to do tego pierwszego konkursu 
ministra zdrowia przystąpiło około pięćdziesięciu, jak 
pamiętam, podmiotów. Czyli widać, że już ta wysoko 
postawiona poprzeczka, ustawiona zgodnie z wy-
tycznymi wynikającymi z wiedzy naukowej i z tymi 
międzynarodowymi, najwyższymi standardami, spo-
wodowała a priori to, że przynajmniej co drugi z tych 
podmiotów w ogóle nie przystąpił do konkursu. I to 
jest uzasadnienie przyjęcia tej ustawy.

Ona reguluje bardzo wiele istotnych kwestii, bez 
ich uregulowania jesteśmy ostatnim krajem w Unii 
Europejskiej, który nie ustanowił na przykład zakazu 
tworzenia chimer i hybryd. A jestem głęboko przekonany, 
że pan senator Kogut, tak samo jak ja, nie godzi się na to, 
aby w naszym kraju wykonywano tego typu doświadcze-
nia z ludzkim materiałem genetycznym. Dziękuję.

(podsekretarz stanu I. Radziewicz-Winnicki)
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(senator S. Hodorowicz) zabezpieczona jest godność osoby poczętej na sym-
bolicznym szkiełku? Otóż co do tego można mieć 
poważne wątpliwości. Co po? Ten problem ludz-
kość widziała już dawno. Goethe w „Fauście” tak to 
określił. Kiedy uczony Wagner produkuje człowieka 
w probówce i krzyczy: „Tu dzieje się wielka rzecz”, to 
na to z boku drwiący Mefistofeles powiada: „Idiota, 
nie wie, jaką tragedię rozpoczyna”. (Oklaski)

Dlatego że rzeczywiście, proszę zwrócić uwagę, 
w tym momencie my nadajemy zupełnie inny charak-
ter człowiekowi jako bytowi. Człowiek stał się pro-
duktem. I być może homunculus, bo tak go nazywa 
Goethe, będzie musiał przez całe życie walczyć, żeby 
nie czuć się produktem.

Szanowni Państwo! Wysoki Senacie! Panie 
Marszałku! Obok drzewa dobra zasadzone zostało 
drzewo zła. W imię wolności. Dla człowieka. Dla jed-
nych Bóg, dla drugich natura nie narzucają kagańca 
w kwestii dokonywania wyboru. To człowiek sam 
o tym ma decydować, opierając się na sumieniu i na 
mądrości, która podpowiada, że nawet uczonym nie 
należy bezkrytycznie oddawać decyzji, tym bardziej 
politykom. A jeżeli się już podejmuje te decyzje, to 
powinny być one podejmowane na zasadzie pełne-
go dobra, w miarę pełnego dobra, a nie na zasadzie 
mniejszego zła.

Osobiście tę ustawę w tym kształcie, jaki jest, od-
bieram jako ustawę opartą na zasadzie mniejszego 
zła. Nie godząc się z tym, niestety nie będę jej mógł 
poprzeć. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Czesław Ryszka. Bardzo proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze!
Jestem pełen podziwu dla pańskiej kondycji fi-

zycznej… Ale nie widzę pana ministra.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Musiał odpo-

cząć.)
…A także elokwencji. Ubolewam jednak, że 

nie dotarły do pana żadne argumenty osób zatro-
skanych o prawną oraz etyczną stronę tej ustawy. 
Nie rozumiem, dlaczego pan, lekarz pediatra nie zna 
żadnych zagrożeń związanych z procedurą in vitro. 
Tymczasem genetycy ostrzegają, że sam kontakt ko-
mórki jajowej i plemnika ze szkłem powoduje, że 
środowisko dla życia jest nieprzyjazne, dalekie od 
tego, jakie jest w łonie matki. Groźne skutki mogą 
ujawnić się w przyszłych pokoleniach, a nieraz wi-
doczne są już także dzisiaj.

jednych z boskości, dla drugich z cudu natury, atry-
butu cudu natury. I to jest istotny problem. A człowiek 
jest wyjątkowy i jest cudem, dla innych jest także 
tworem Boskim.

Na czym ten cud polega? Otóż dość powiedzieć, 
Wysoki Senacie, że komórka ameby, jednokomórko-
wy organizm, który nie ma ambicji innych poza tym, 
żeby przeżyć, zawiera informację genetyczną wielko-
ści około czterystu milionów bitów. Gdyby chcieć za-
pisać to w klasyczny sposób, to ten zapis wymagałby 
osiemdziesięciu pięciu tomów, po pięćset stron każdy. 
A to jest komórka ameby. A komórka… A żywy or-
ganizm człowieka? Jedno białko, karzeł wśród białek, 
hemoglobina złożona jest ze stu czterdziestu sześciu 
aminokwasów, które mogą być ułożone na 10190 spo-
sobów – to jest dziesięć ze sto dziewięćdziesięcioma 
zerami, jeśli chodzi o liczbę sposobów ułożenia jedne-
go niewielkiego białka. Informacja genetyczna o tym, 
jak to wygląda, jest w zarodku. A ile białek, ile takiej 
informacji jest w organizmie człowieka? Szacuje się, 
że około miliona. I to są o wiele większe białka, bo, 
jak powiedziałem, hemoglobina to jest karzeł wśród 
białek. A więc jest to niewyobrażalna informacja.

Jeżeli mówimy o człowieku jako o organizmie ży-
wym, unikatowym, bowiem cechującym się w życiu 
już dorosłym tym, że ma umysł zdolny do abstrakcyj-
nego myślenia, a także wyrażania wolnej woli, to na 
poziomie zarodka mamy tę ogromną informację gene-
tyczną, której organizm praktycznie nie powiększa… 
To jest informacja, która dotyczy nie tylko wzrostu, 
ale także współdziałania poszczególnych organów, 
dotyczy również współdziałania organizmu płodu 
rozwijającego się z organizmem matki. I w związku 
z tym tę istotę – bo to jest istota, to jest centrum, z któ-
rego ta informacja się rozchodzi – należy traktować 
z należytą godnością, pełną godnością, odpowiada-
jącą istocie ludzkiej już poczętej. I tyle, jeżeli chodzi 
o kwestię ogólną.

Przejdę do samej ustawy, która jest przedmiotem 
naszego dyskursu. Otóż niewątpliwie ona niesie po-
zytywy. Te pozytywy są chociażby takie, że wycho-
dzi naprzeciw oczekiwaniom wielu osób dotkniętych 
kalectwem niepłodności czy reguluje rynek, a raczej 
stara się uregulować rynek, chociaż nie w każdym 
calu – powiem otwarcie. Oczywiście jej dodatko-
wym plusem jest to, że być może będzie wzrost licz-
by urodzeń. Ma także plus w takiej postaci, że jest 
zakaz wytwarzania zarodków do celów innych niż 
pozaustrojowe zapłodnienie czy do celów implemen-
tacyjnej diagnostyki genetycznej. To są plusy.

Ale jest cały szereg negatywów. Były one tutaj 
wymieniane w czasie zadawania pytań. Nadmiarowa 
liczba. Kto może być dawcą? Kto może korzystać 
z metody? Co po? Czy rzeczywiście dostatecznie 
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(senator C. Ryszka) rodków przeżyje tylko najsilniejszy, a inne mają na 
to niewielkie szanse. Po drugie, podczas mrożenia 
i przechowywania zarodków, o czym za mało się 
mówi, wiele z nich zostaje uszkodzonych. Prawda 
o tym może wyjść na jaw, jeżeli zostaną implemen-
towane w kolejnych pokoleniach. Po trzecie, ustawa 
pozwala na zbywanie komórek rozrodczych i zarod-
ków na podstawie oświadczenia o wspólnym życiu, 
o czym już wspominałem. Ten zapis mogą w przy-
szłości wykorzystać osoby nieheteroseksualne. Po 
czwarte, ustawa pozwala na surogację, czyli noszenie 
ciąży przez osoby trzecie, co ma znamiona handlowa-
nia zarodkami ludzkimi. Po piąte, ustawa umożliwia 
stosowanie procedury in vitro bez podjęcia realnej 
próby leczenia prawdziwej przyczyny niepłodności. 
Bo co to znaczy, że przez dwanaście miesięcy nie 
mogli małżonkowie zajść w ciążę? I po szóste, ustawa 
całkowicie lekceważy dobro dziecka, pozostawiając 
embrion ludzki poza jakimikolwiek relacjami oso-
bowymi.

Już bodaj z tego widać, że ustawa narusza co naj-
mniej kilka przepisów konstytucji, w tym prawo do 
ochrony życia, godności ludzkiej, ochrony rodziny. 
Ustawodawca zakpił sobie z orzecznictwa polskiego 
Trybunału Konstytucyjnego oraz unijnego Trybunału 
Sprawiedliwości, które chronią status zarodka ludz-
kiego, nadając mu od chwili poczęcia prawnie chro-
nioną godność. Ustawa jest sprzeczna również z ko-
deksem rodzinnym i opiekuńczym, ponieważ nie 
respektuje nadrzędnej w prawie opiekuńczym zasady 
dobra dziecka.

Wracam jeszcze raz do tytułu ustawy sugerują-
cego, że dotyczy leczenia niepłodności. Uważam, 
że tytuł powinien być bardziej precyzyjny i brzmieć 
następująco: ustawa o finansowaniu biznesu in 
vitro. Tak, biznesu, o czym świadczą liczby uro-
dzonych dzieci. W roku 2012 z trzynastu tysięcy 
zarodków wszczepionych w Polsce do łon kobiet 
rozwinęło się niecałe cztery tysiące ciąż, a uro-
dziło się tylko tysiąc siedemdziesiąt dziewięcio-
ro dzieci – to oznacza 9% skuteczności. W roku 
2013 zakwalifikowano do zabiegu osiem tysięcy 
osiemset osiemdziesiąt pięć par, rozwinęło się dwa 
tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć ciąż, 
a urodziło się tylko dwieście czternaścioro dzieci. 
Skuteczność tu to 8%. W brytyjskich badaniach 
okazało się, że aby urodziły się sto dwadzieścia 
dwa tysiące dzieci, musiało zostać unicestwionych 
lub zamrożonych około pięciu milionów zarodków. 
Czy to nie jest biznes? To czysty biznes!

Na koniec kilka uwag etycznych. Po głosowa-
niu w Sejmie premier Ewa Kopacz nie ukrywała, że 
jest zadowolona z uchwalenia ustawy, zaznaczając 
– cytuję – „To jest wielki sukces polskiej wolności”. 
Pytana o sprzeciw Kościoła w sprawie in vitro sze-
fowa rządu przekonywała, że to zwolennicy in vitro 

Przejdę do meritum mojej wypowiedzi. Pierwsza 
uwaga dotyczy tytułu ustawy przygotowanej przez 
resort zdrowia o zapłodnieniu metodą in vitro, prze-
wrotnie nazwanej ustawą o leczeniu niepłodności. 
Jakaż nowomowa w tym tytule ustawy! Chciałoby 
się rzec: sam diabeł go podpowiedział, skoro dzie-
więćdziesiąt kilka procent kobiet, które faszerowano 
hormonami w trakcie przygotowania do zwielokrot-
nionej owulacji, nie tylko nie urodziło dziecka, ale 
doznało znacznego uszczerbku na zdrowiu.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że ta zła ustawa 
przygotowana została przez ministra, którego odwo-
łano w atmosferze skandalu. Myślę tu nie tylko o tak 
zwanej aferze taśmowej, ale o jego nieudolnym zarzą-
dzaniu ochroną zdrowia, a zwłaszcza o uchwaleniu 
piarowskiego tak zwanego pakietu onkologicznego. 
I mam wrażenie, że także za tą ustawą nie stoi troska 
o niepłodnych małżonków, ale o zyski koncernów 
farmaceutycznych, ośrodków in vitro – te zaś, jak 
widać w zapisach ustawy, nie uznają żadnych barier 
etycznych, a nawet konstytucyjnych.

Uzasadnienie jest takie, że ta ustawa ma uregulo-
wać wolną amerykankę na rynku in vitro. Ale czy re-
gulacją jest dopuszczenie do procedury zapłodnienia 
pozaustrojowego nie tylko małżeństw, ale właściwie 
każdej pary? Kto skontroluje, czy te dwie osoby żyją 
wspólnie – i co to w ogóle znaczy, że żyją wspólnie – 
albo czy nie wynajęto surogatki? Kto zapewni, że to 
nie będzie później zwyczajny handel? Jaką regulację 
wprowadza przepis o zapłodnieniu maksymalnie do 
sześciu komórek jajowych? A dlaczego nie trzech czy 
dziesięciu? Przecież wybranie jednego zarodka ska-
zuje wszystkie pozostałe na – powiem metaforycznie 
– opuszczenie i w końcu zniszczenie. Ktoś odpowie 
mi na to, że ustawa zakazuje niszczenia zarodków 
zdolnych do prawidłowego rozwoju, nawet grozi za 
to kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do 
pięciu lat. To prawda, ale dlaczego w Sejmie odrzu-
cono wszystkie poprawki Prawa i Sprawiedliwości 
zmierzające, między innymi, do ochrony i ograni-
czenia liczby zapładnianych komórek jajowych czy 
też zastosowania tej metody wyłącznie w przypadku 
małżeństw?

Co jest najbardziej niebezpieczne w tej ustawie? 
Przede wszystkim – jak to tutaj bardzo pięknie po-
wiedział mój przedmówca – ona redukuje status 
człowieka w zarodkowym etapie rozwoju do grupy 
komórek, nie bacząc na to, że nauka jednoznacznie 
potwierdza biologiczną odrębność oraz integralność 
zarodka ludzkiego jako organizmu mającego precy-
zyjnie określoną tożsamość genetyczną. Po prostu 
człowiek od poczęcia pozostanie zawsze człowiekiem. 
Co jeszcze jest groźne w tej ustawie? Po pierwsze, 
zakłada się w niej selekcję zarodków. Z sześciu za-
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(senator C. Ryszka) Senator Ryszard Górecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chcę powiedzieć nie o sprawach politycznych, 

a nawiązać do swojego wystąpienia odnośnie do etyki 
w nauce. W maju w Toruniu była taka międzynaro-
dowa konferencja, w której uczestniczył obecny na 
sali pan marszałek. Ja mówiłem o problemach etyki 
w nauce dotyczących GMO, o badaniach na zwie-
rzętach, komórkach macierzystych, mówiłem o in 
vitro, rozrodzie człowieka. Składam tylko informację 
o tym, o czym mówiłem i jak się do tego odnosili 
przedstawiciele dwudziestu ośmiu krajów.

Dzięki zapłodnieniu in vitro od 1978 r. na świat 
przyszło ponad pięć milionów dzieci. W wielu kra-
jach jest to wręcz rutynowa metoda leczenia niepłod-
ności. Dwudziestoośmioletnia osoba z Olsztyna to 
pierwsze polskie dziecko urodzone dzięki in vitro, 
w maju 1987 r. przyszła na świat w rzymskiej klinice 
pani, która wychowała się w kochającej rodzinie 
i właśnie kończy trzeci fakultet studiów: „«Mam 
dwadzieścia osiem lat, jestem zdrowa i bez osła-
wionej bruzdy na twarzy» – mówi pani Agnieszka 
Ziółkowska, najstarsze w Polsce dziecko poczęte 
metodą in vitro. Jest oburzona, gdy ktoś próbuje 
takie dzieci, jak ona, i ich rodziny stygmatyzować”. 
Kolejna osoba, która przysłała do mnie po tych dys-
kusjach, bo jako senatorowie dostaliśmy różne mate-
riały… „Mój synek jest najcudowniejszy na świecie”. 
Przysłała mi zdjęcie mama Ignasia: „Dziecko roz-
wija się normalnie, nie mamy żadnych problemów 
zdrowotnych ani ja, ani dziecko. Marzę o rodzeń-
stwie dla niego”. Kłopoty z poczęciem dziecka ma 
w Polsce, jak wynika z uzyskanych przez mnie in-
formacji, co piąte małżeństwo. Podobnie jest w całej 
Europie Zachodniej.

O czym mówiłem? Poruszę dwa tematy, krótko. 
Przeciwnicy in vitro – to jest moje podsumowanie 
– mówią następująco. Embrion jest osobą ludzką, po-
siada personalistycznie ujmowaną godność. Podczas 
procedury in vitro zostaje naruszona embrionalna 
godność osoby przez instrumentalne traktowanie. 
Procedura in vitro wymaga zapładniania większej 
liczby komórek jajowych, z których nie wszystkie 
są wszczepiane. Embriony nadliczbowe podlega-
ją zamrożeniu, co jest potępiane jako nielicujące 
z godnością istoty ludzkiej, są też wystawione na 
niebezpieczeństwo śmierci lub naruszenia ich in-
tegralności fizycznej, ponieważ część, jak podają 
naukowcy, 30%, nie przeżywa procesu zamrożenia 
i rozmrożenia. To są informacje… Podczas in vitro 
może dojść do selekcji gamet, a nawet zarodków 
przed dokonaniem transferu do macicy. Niektóre 
pary wprost zlecają dokonanie badań genetycznych 
embrionów i wyboru najlepszego składu genetycz-
nego, co jest potępiane przez pewne osoby. To są 

są po – cytuję – tej „jasnej stronie polityki”. O jakiej 
wolności tu mowa, skoro sami genetycy ostrzegają, 
że nie znamy wszystkich konsekwencji zapłodnienia 
in vitro, i dlatego zwracają uwagę, że skutki gene-
tyczne tego typu działań będą się ujawniać nie tylko 
przy urodzeniu dziecka, ale także w ciągu całego jego 
życia. Genetycy ostrzegają dalej, że nie wiadomo, czy 
nie dojdzie do zmiany genomu ludzkiego, czyli dzie-
dzictwa genowego, które przenosi się z pokolenia na 
pokolenie. Prowadzone przy okazji badania naukowe 
już ujawniły pewne ryzyko dotyczące zapłodnienia 
in vitro, a mianowicie o wiele częściej pojawia się 
porażenie mózgowe u osób, które jako zarodki były 
mrożone.

W kwestii etycznej przywołam na koniec opinię 
przewodniczącego Zespołu Ekspertów do spraw 
Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, ar-
cybiskupa Henryka Hosera, który powiedział, że 
ustawa w tej formie jest najgorszą, jaką można 
sobie wyobrazić. Odrzuca ona bowiem dotychcza-
sowe zakazy – począwszy od surogacji, poprzez 
pobieranie materiału genetycznego od zupełnie 
obcych, anonimowych osób. Odtąd będzie zabu-
rzona genealogia człowieka, czyli pochodzenie 
przekazywane z pokolenia na pokolenie, a także 
identyfikacja rodziców biologicznych. Arcybiskup 
Henryk Hoser nazwał tę ustawę tykającą bom-
bą. Jest to absolutna klęska etyki w medycynie 
– ocenił. Z kolei przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki 
stwierdził jednoznacznie, że głosowanie za rzą-
dową ustawą o in vitro jest jednoznacznym aktem 
niewiary.

Możemy oczywiście zlekceważyć głos Kościoła, 
czyli, inaczej mówiąc, zejść z drogi Jana Pawła II i wy-
brać, jak większość posłów Platformy Obywatelskiej 
w Sejmie, drogę Urbana, czyli zdemolować porządek 
moralny zbudowany na prawie naturalnym. Jedno 
jest pewne: ta ustawa, oprócz poruszania aspektów 
medycznych, jest sprawdzianem dla naszego czło-
wieczeństwa oraz egzaminem z wierności nauczaniu 
Kościoła katolickiego. Tę naszą sytuację jako senato-
rów można tu sparafrazować – dobrze oddaje ją tytuł 
najnowszej książki senatora Jana Marii Jackowskiego, 
czyli „Tęcza zamiast krzyża”. Niestety, wielu Polaków, 
a być może także wielu senatorów nie widzi w tej za-
mianie krzyża na tęczę narodowej tragedii. Dziękuję 
za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana sena-

tora Ryszarda Góreckiego.
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(senator R. Górecki) Zygota…
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: …każdy będzie 

mógł zabrać głos.)
…jest bardzo modyfikowana w czasie rozwoju. 

To jest proces epigenetyki, w zakresie której jest 
w Polsce, muszę powiedzieć, postęp badawczy.

(Senator Stanisław Kogut: Oj, Boże, Boże…)
Oj, Boże, Boże… Rozmawiałem z niektórymi mo-

imi kolegami księżmi. Mówili: tak, ja jestem zwolen-
nikiem. Nawet u nas… Mam sąsiadów w Olsztynie. 
Dlaczego rodzina nie mogła mieć dziecka? Ponieważ 
ojciec miał nowotwór i nigdy nie będzie możliwe, 
żeby jego komórki same wniknęły… Płakali ze szczę-
ścia, że dziecko im się urodziło. Ja to widziałem. 
Sam się popłakałem. Zastanówmy się nad tym. Nie 
powiem, jak będę głosował. Ja nie uprawiam polityki, 
a staram się zadbać o ludzi. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Jan Maria Jackowski. Bardzo 

proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moim zdaniem, kto wie… Ale omawiana tu usta-

wa jest chyba najważniejszą, nad jaką obradujemy 
w tej Izbie, ponieważ jest to ustawa o tym, kim jest 
człowiek. Jest to ustawa o tym, jaki jest dorobek cy-
wilizacji, jaki jest dorobek naszej tradycji europejskiej 
i czy my jesteśmy panami nad rzeczywistością, czy 
nad nami jest ktoś, kto jest panem tego wszystkie-
go. I można powiedzieć, że od początku istnienia 
ludzkości, od grzechu pierworodnego była pokusa 
stworzenia raju na ziemi i zbudowania rzeczywistości 
idealnej. I to nikomu jeszcze się nie udało i to się ni-
gdy nie uda, ponieważ, czy ktoś w to wierzy, czy nie, 
jesteśmy naznaczeni grzechem pierworodnym i nigdy 
nie zbudujemy doskonałego świata. To oczywiście 
nie oznacza, że mamy nic nie robić i nie tworzyć 
możliwie jak najlepszych rozwiązań. Ale idealnego 
świata nigdy nie zbudujemy.

Pan senator Górecki mówił: nie róbmy tutaj polity-
ki. To nie my robimy politykę. Politykę robi Platforma 
Obywatelska, ponieważ jako partia rządząca w Polsce 
przez prawie osiem lat, która kilkukrotnie przystę-
powała do rozwiązania kwestii, nad którą dzisiaj ob-
radujemy, postanowiła ją rozstrzygnąć jako element 
gry politycznej, instrumentalizując tym samym życie 
ludzkie… (oklaski) …wykorzystując cynicznie – nie 
obawiam się użyć tych słów – bardzo trudne doświad-
czenia tych osób, które nie mogą mieć dzieci, i żerując 
na niewiedzy społecznej; na wysokim poparciu dla 
tej metody próbuje zbić kapitał polityczny. I to widać 

takie krytyczne informacje, uwagi, o których trzeba 
wiedzieć.

A co mówią zwolennicy? Negują doktrynę na-
tychmiastowej animacji, wcielania duszy tworzącej 
osobę – zarodek, embrion, płód nie jest osobą. Aby 
istota żywa została za nią uznana, musi spełnić okre-
ślone kryteria: jest cielesna, rozumna i samoświado-
ma, żyjąca określony czas, wyraża pragnienia oraz 
snuje plany na przyszłość. Płód nie ma społecznej 
historii osobniczej, a co za tym idzie – rozbudzanych 
planów, oczekiwań, może być jedynie ich biernym 
przedmiotem. Osoba jest autonomiczna, dysponuje 
koniecznymi warunkami realizacji prawa do życia 
i jego kontynuowania.

To są takie informacje, o których mówiłem, jeżeli 
chodzi o to, co się dzieje. Nie wiem, czy państwo 
wszyscy przeczytali informacje, które były dostępne. 
Ja je podsumuję.

Po pierwsze, opłaty za zapłodnienia in vitro par 
homoseksualnych – proszę sobie wyobrazić – za-
deklarowały także kraje takie, jak: Austria, Belgia, 
Dania, Finlandia, Estonia, Gruzja, Grecja, Słowacja, 
Hiszpania, Norwegia, Islandia, Izrael. To jest dla mnie 
trochę dziwne, mówiąc personalnie, ale proszę popa-
trzeć tak: płacą, nawet tam.

Po drugie, za wyjątkiem Anglii, Francji, Szwecji 
i Kanady większość państw zabrania tworzenia em-
brionów wyłącznie do badań.

Po trzecie, w wielu państwach pozwala się na pro-
wadzenie badań na zarodkach, ale tylko na tych, które 
nie były użyte do implantacji.

I po czwarte, w Europie, w wielu krajach powołane 
są jednostki naukowe do spraw zapłodnienia in vitro, 
konkretne centra badawcze.

I kolejne zdjęcie, które wówczas pokazałem. To 
paradoks – mówi pani, szczęśliwa, że ma dziecko – 
że dzieci z in vitro, mimo że rodzą się w Polsce od 
dwudziestu ośmiu lat, ciągle budzą tak wiele emocji.

I trzeba to wszystko wziąć pod uwagę, zastano-
wić się. I apelowałbym, abyśmy nie uprawiali poli-
tyki i popatrzyli na życie, pomagali sobie nawzajem. 
Wszystko, co się zaczyna, to się kończy, także na-
sze życie. Naprawdę, pomagajmy sobie nawzajem. 
Ja jestem biologiem molekularnym. Zygota nie jest 
organizmem, jest początkiem…

(Senator Alicja Zając: Życia.)
Nie.
(Senator Stanisław Kogut: Początkiem życia.)
Początkiem życia, ale nie organizmem.
(Senator Stanisław Kogut: Pan nie jest Panem 

Bogiem.)
Zygota… Ale proszę posłuchać.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Naprawdę, 

Państwo Senatorowie…)
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(senator J.M. Jackowski) dycyna, technologie, biotechnologie to jest gigan-
tyczny lobbing. Pan minister tak prześlizgnął się nad 
kwestią dotyczącą pani lekarz medycyny Kozioł czy 
Kozieł – przepraszam, jeżeli przekręciłem nazwi-
sko – która była ekspertem rządowym, a która ma 
udziały w spółce zarabiającej właśnie na sztucznym 
rozrodzie. Nawet nie zastosowano przepisów art. 19 
ustawy o działalności lobbingowej, bo oczywiście 
można lobbować, tylko róbmy to w warunkach, w ra-
mach prawnych, jakie przewiduje w tej materii prawo.

Kolejna sprawa to są wątpliwości konstytucyj-
ne, wątpliwości prawne podnoszone w opinii Sądu 
Najwyższego, uwagi – nie wszystkie cytowałem – 
które są miażdżące dla tej ustawy od strony czysto 
prawnej, niewnikające w poglądy, niewnikające  
w medycynę, niewnikające  w definicje medyczne czy 
procedury medyczne, ale ukazujące konsekwencje, 
implikacje dla systemu prawnego w Polsce.

A teraz przejdę do samej ustawy. Znamienne 
jest tutaj stanowisko prezydium episkopatu z dnia 
wczorajszego. Zacytuję fragment: „Ustawa «o lecze-
niu niepłodności» z dnia 25 czerwca bieżącego roku 
w obecnym kształcie jest nie do przyjęcia. Ustawa 
ta nie chroni życia nienarodzonych, przyzwalając 
na tworzenie nadliczbowych zarodków. Ponadto nie 
poprawia ona sytuacji małżeństw zmagających się 
z niepłodnością, a jedynie faworyzuje procedurę «in 
vitro», która w żaden sposób nie leczy niepłodności. 
Nie możemy też milczeć, gdy pozbawia się dzieci ich 
podstawowego prawa do poznania swoich biologicz-
nych rodziców. Co najważniejsze, w procedurze «in 
vitro» ceną urodzenia jednego dziecka jest śmierć 
jego rodzeństwa na etapie przed urodzeniem”. To jest 
stanowisko Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 
z dnia wczorajszego.

Chciałbym zwrócić uwagę, że Sąd Najwyższy za-
kwestionował możliwość stosowania tej procedury 
u par niebędących w związku małżeńskim, wypro-
wadzając z normy konstytucyjnej zasadę, że rodzina 
składa się z trwałego – podkreślam: trwałego – związ-
ku  mężczyzny i kobiety.

Ponieważ cała procedura określania ojcostwa – te 
wszystkie sprawy związane już z kodeksem rodzin-
nym i opiekuńczym – to jest materia, która będzie 
wywoływała spory, jestem przekonany, że jeżeli usta-
wa w tym kształcie zostanie wprowadzona w życie, na 
pewno prędzej czy później zostanie uchylona w części 
albo w całości przez Trybunał Konstytucyjny.

Chciałbym również przytoczyć fragment listu se-
natorów poprzednich kadencji, ludzi, których wielu 
z państwa zna. Chyba każdy z senatorów otrzymał 
do skrzynki senatorskiej to stanowisko. „Ustawa 
wprowadza możliwość sztucznego powoływania 
do życia oraz zamrażania ludzkich embrionów, co 
narusza fundamentalną zasadę szacunku dla god-
ności każdego człowieka oraz rodziny. Pozwala na 

wyraźnie. To jest wyraźnie widoczne również w trak-
cie prac legislacyjnych w Sejmie, a także, jak widzę, 
w Senacie, gdzie nie ma klimatu do merytorycznej 
dyskusji i do poprawy tej ustawy, jest jedynie kli-
mat… dogmat, żeby przyjąć ją bez poprawek.

A obiektywnie patrząc, jest to ustawa zła, jest to 
bubel prawny, jest to ustawa, która narusza normy 
konstytucyjne, burzy prawo cywilne, wprowadza 
nowe definicje, nowe pojęcia, nowe procedury. I my 
tak naprawdę nie wiemy, jakie będą finalne skutki 
przyjęcia tej ustawy, nie jesteśmy w stanie tych skut-
ków finalnych i dla państwa, i dla ludzi, i dla syste-
mu prawnego przewidzieć. A w toku debaty pytałem 
pana ministra Radziewicza-Winnickiego o konkretne 
rzeczy i mieliśmy pokaz totalnej ignorancji prawnej. 
Więc skoro przedstawiciel rządu nie jest w stanie 
odpowiedzieć na proste pytania dotyczące prawa 
spadkowego i implikacji, jakie wynikają z przyjęcia 
proponowanych przez rząd w tej ustawie zapisów… 
No, to najlepiej pokazuje, w jakiej rzeczywistości 
my żyjemy.

Wysoka Izbo, przykro mi jest z jeszcze jednego 
powodu. Ten koniunkturalizm polityczny powodu-
je, że próbuje się łamać sumienia ludziom, którzy 
w normalnych warunkach… Bo gdyby ta ustawa 
była procedowana na przykład w pierwszym roku 
tej kadencji, wynik głosowania byłby zupełnie inny 
niż prawdopodobnie wynik tego głosowania w pią-
tek. To pokazuje, że kultura zastraszania, dawania 
tak zwanych propozycji nie do odrzucenia – typu: 
jeżeli nie zagłosujesz, nie będziesz na listach – jest 
cynicznie wykorzystywana przez tych, którzy chcą 
tę ustawę wprowadzić w życie. A chcą ją wprowadzić 
nie dlatego, że chcą rozwiązać problem niepłodno-
ści Polaków, bo ta ustawa nie odnosi się do metody 
leczenia niepłodności, tylko dlatego, żeby osiągnąć 
określony cel polityczny.

Ja bym chciał przypomnieć – a jestem obrońcą ży-
cia od wielu lat – że na początku lat dziewięćdziesią-
tych 70% respondentów popierało aborcję, uważało, 
że jest to metoda akceptowalna. Zaczęła się dyskusja. 
Dzisiaj świadomość jest zupełnie inna. Zdecydowana 
większość respondentów uważa, że jest to unicestwie-
nie życia ludzkiego. Mało tego, nawet ci, którzy się 
domagają prawa do aborcji, też z tym się zgadzają. 
Podobnie jest dzisiaj. Jeżeli ktoś powołuje się na to, 
że 62% respondentów akceptuje… Jeżeliby zadać 
pytanie, czy jesteś za tym, aby budować szczęście 
ludzkie i prawo do posiadania dziecka kosztem innych 
istnień ludzkich, to odpowiedź na tak sformułowane 
pytanie byłaby zupełnie inna. Taka jest prawda i to 
trzeba w tej debacie powiedzieć.

Kolejna kwestia to jest lobbing, który w pracach 
nad tą ustawą był obecny. Nie jest tajemnicą, że me-
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(senator J.M. Jackowski) kłamstwem, które zaprzecza treści zawartej w usta-
wie. I pod wpływem tego kłamstwa – eksponowa-
nego w mediach potęgą wszelkiej lewicy i wielkich 
lobby zainteresowanych zrobieniem grubego inte-
resu na tym ideowym przekręcie stulecia – ludzie 
w Polsce myślą, że to rzeczywiście chodzi o leczenie 
niepłodności. I w związku z tym ponad 70%, według 
sondaży, opowiada się za tym rozwiązaniem, będąc 
jednocześnie przeciwnym tym, którzy na taką wersję 
ustawy się nie zgadzają.

Panie Marszałku, w tej sytuacji, żeby tego wąt-
ku nie przeciągać, pozwolę sobie złożyć poprawkę, 
która określenie „o leczeniu niepłodności” w tytule 
ustawy zastępuje określeniem „o zapłodnieniu po-
zaustrojowym”. Gdyby ludzie zdawali sobie sprawę 
z tego historycznego kłamstwa zawartego w tytule, 
to z całą pewnością w większości byliby przeciwni 
takiemu rozwiązaniu.

Nie chcę tego wątku szczególnie rozwijać, ale 
to, że dopiero w ósmym roku działalności obecnej 
koalicji dochodzi do tego przełomu i wymuszenia 
– pod presją terroryzmu polityczno-kierowniczego 
w wykonaniu naszej pani premier, której notowania 
lecą na łeb, na szyję – jest najlepszym dowodem na 
to, że dla próżności politycznej, dla ratowania upa-
dających notowań Platforma Obywatelska posuwa 
się do rozwiązania, które godzi w porządek moralny, 
w odwieczny ład sankcjonowany przez chrześcijań-
stwo. To jest działanie niegodne!

Proszę państwa, ja jestem z wykształcenia biolo-
giem, jak wielokrotnie mówiłem w tej Izbie, i chciał-
bym w nawiązaniu do znakomitego moim zdaniem 
wystąpienia profesora Hodorowicza, wybitnego na-
ukowca, powrócić do kilku wątków naukowych.

Co jest fundamentem tego wszystkiego? Proszę 
państwa, najważniejszą kwestią jest tu to, że nie 
mamy definicji istoty ludzkiej. Nie mamy tej definicji, 
w związku z czym źli ludzie – ja jestem przekona-
ny, że stojący po ciemnej stronie mocy – usiłują ten 
fakt wykorzystać do manipulacji tym, co dotąd było 
uświęconym ładem. Definicja ta musi zostać wprowa-
dzona. Myślę, że my możemy obiecać – zwracam się 
tutaj do moich koleżanek i kolegów – iż w następnej 
kadencji niezwłocznie przystąpimy do takiego dzia-
łania, które, sankcjonując odwieczny ład i porządek 
moralny, tę definicję wprowadzi w życie. A ona może 
być tylko jedna: życie ludzkie, istota ludzka trwa 
od poczęcia aż do śmierci. Każde inne rozwiązanie 
będzie powodować, że nadużywane będzie i przekła-
mywane dążenie ludzi do rozmontowania ładu cy-
wilizacyjnego, jaki dotąd rządził na naszej planecie.

Proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, że na 
proponowane rozwiązanie mamy wydawać 250 mi-
lionów – w kraju, w którym trzy miliony ludzi żyją 
poniżej progu biedy, ubóstwa, skrajnego ubóstwa. 
Siedem milionów ludzi żyje w biedzie, tysiące, jeżeli 

anonimowość dawcy komórek rozrodczych, co jest 
sprzeczne z prawem dziecka do własnej tożsamości 
oraz wychowania w rodzinie. Pozwala także na po-
częcie dziecka po śmierci jego rodziców lub przez 
osoby obce. Umożliwia także wskazanie obcego, 
dowolnego mężczyzny jako ojca dziecka. Wyraża 
zgodę, aby z zapłodnienia pozaustrojowego mogły 
korzystać osoby niebędące małżeństwem, oświadcza-
jące, że znajdują się we wspólnym pożyciu. Zapisy te 
w praktyce legalizują zamawianie i kupowanie dzieci, 
wynajmowanie matek zastępczych, tak zwanych su-
rogatek, również przez pary jednopłciowe, ale w ża-
den sposób nie zabezpieczają praw i bezpieczeństwa 
dzieci poczętych «in vitro»”.

Warto wsłuchiwać się w te głosy, warto o tym 
wszystkim pamiętać. Mam nadzieję, że każdy z nas, 
senatorów, w tej Izbie w sposób wolny i w zgodzie 
ze swoim sumieniem będzie decydował o tej usta-
wie. To będzie głosowanie, do którego będzie się na 
pewno wracało i przypominało, jak kto podczas niego 
głosował.

Ja ze swojej strony chcę oświadczyć, że do barba-
rzyństwa, do ustawy o charakterze eugenicznym – bo 
ona ma takie rysy eugeniczne – do ustawy, która dys-
kryminuje życie ludzkie ze względu na sposób poczę-
cia, ręki nie przyłożę. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Bogdan Pęk. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Pęk:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Zacznę od wątku stricte politycznego, proszę pań-

stwa, dlatego że to, co się wydarzyło w Izbie sejmowej 
– i co, jak z dużym prawdopodobieństwem można 
stwierdzić, pod ogromną presją ścisłego kierownic-
twa Platformy, z panią premier na czele, wydarzy 
w Izbie senackiej – to jest wydarzenie bez precedensu 
w skali nowożytnej, jeśli mamy tu mówić o ludzkim 
humanizmie. Tak, humanizm, człowieczeństwo – to 
przecież na tej bazie zbudowana została cała cywili-
zacja współczesna. Na czymże ona się opierała? Na 
odwiecznej zasadzie świętości życia. Życie ludzkie 
jest świętością, nienaruszalnym elementem budowy 
tego ładu cywilizacyjnego, który obecnie usiłujemy 
zniszczyć.

Proszę państwa, skąd się bierze ta chęć? Jeden 
z moich przedmówców o tym wspominał. Pod pre-
sją całkowicie zakłamanego tytułu… Bo trzeba to 
powiedzieć, Wysoka Izbo, wprost: ten tytuł ustawy 
o leczeniu niepłodności jest ewidentnym kłamstwem, 
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(senator B. Pęk) – taki miała przewrotny tytuł, a w rzeczywistości 
wprowadzała płeć społeczno-kulturową, burząc jeden 
z fundamentów tego gmachu, o którym cały czas mó-
wimy. Omawiana dzisiaj ustawa to jeszcze mocniejsze 
uderzenie w podstawy cywilizacji ludzkiej, burząca 
do reszty ten ład, kwestionująca świętość życia ludz-
kiego, w imię ponoć wyższych celów, których cena, 
zarówno polityczna, jak i finansowa, społeczna, jest 
niezwykle niekorzystna, a szeroko rozumiane skutki 
moralne, etyczne, będą tragiczne i nieodwracalne.

W żadnym razie nie mogę się zgodzić na zaakcep-
towanie takiego rozwiązania, będę głosował przeciw 
i, co więcej, uczynię wszystko, co w mojej mocy, dzia-
łając formalnie na wszystkich możliwych forach, żeby 
pokazać tych wszystkich o podwójnej moralności, 
którzy mienią się ludźmi głęboko wierzącymi, a jed-
nocześnie uderzają w podstawę cywilizacji i w życie 
ludzkie. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję.
Pani senator Alicja Chybicka. Bardzo proszę.

Senator Alicja Chybicka:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wielce 

Szanowni Państwo! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja zgadzam się z wieloma, wieloma rzeczami, które 

zostały tu dziś powiedziane, zarówno przez kolegów 
z opozycji, jak i kolegów z Platformy Obywatelskiej, 
a także przez pana ministra. Nie mogę zgodzić się 
z jednym tylko stwierdzeniem, a mianowicie, że usta-
wa, którą w tej chwili procedujemy, wprowadza meto-
dę in vitro. Metoda in vitro stosowana jest w Polsce od 
lat dwudziestu. Ja pracuję jako pediatra od lat czter-
dziestu i wielokrotnie trafiały do mnie dzieci, których 
rodzice przyznają się do tego, że zostały one poczęte 
metodą in vitro, a dwudziestoletnie dzieci same o tym 
mówią. To naprawdę są takie same dzieci Boże jak 
wszystkie inne, to są dzieci, które tak samo chcą żyć 
i które zostały poczęte bez tej ustawy czy jakiejkol-
wiek innej regulacji, bo w tej chwili w Polsce takiej 
regulacji nie ma. Ja jestem za ochroną każdego życia, 
przez czterdzieści lat walczę o życie dzieci. I uważam, 
że ta ustawa jest niezbędna. Jest niezbędna dlatego, 
że w tej chwili my właściwie nie wiemy, co się dzieje 
z wieloma istotami ludzkimi – zgadzam się, to są 
istoty ludzkie – bo przez dwadzieścia lat nie stworzo-
no regulacji prawnych w tym zakresie. I w związku 
z tym uważam, że proponowana ustawa, która nie jest 
dla nikogo żadnym… Po pierwsze, to jest regulacja, 
którą wymusza na nas Unia Europejska. Po drugie, 
w tej ustawie próbuje się uporządkować – choć być 
może w nie dla wszystkich doskonały sposób – wolną 
amerykankę, która panuje od lat dwudziestu. To się 

nie dziesiątki tysięcy dzieci z uwagi na brak środków 
w systemie służby zdrowia nie są leczone albo są 
leczone z opóźnieniem, co ma katastrofalne skutki. 
W tym systemie, gdzie czeka się rok na wizytę u spe-
cjalisty, a kilka lat na ważną operację, która poprawia 
jakość życia ludzkiego, i to zasadniczą jakość życia 
ludzkiego, nagle dwieście pięćdziesiąt milionów wy-
daje się na manipulację, którą jeszcze przewrotnie, 
kłamliwie nazywa się leczeniem niepłodności. No 
proszę państwa, z tym po prostu w żadnym razie nie 
możemy się zgodzić. Ta manipulacja będzie miała 
nieprawdopodobne skutki.

I w ogóle nie przekonują mnie przykłady innych 
państw, gdzie demoralizacja i rozkład moralny po-
stąpiły znacznie dalej, bowiem zburzenie tego ładu, 
o którym mówiłem, będzie przynosić katastrofal-
ne skutki. Jakie? Przede wszystkim będzie to utrata 
zdolności do rozróżnienia dobra od zła. Pokolenie 
o wysokim stopniu rozwoju technicznego i technolo-
gicznego, które utraci zdolność rozróżnienia dobra od 
zła, będzie pokoleniem złych ludzi. Tam nie będzie 
miejsca na dobro, na prawdę, na uczciwość. Tam już 
do reszty władzę wezmą pieniądz, interes i kłamstwo, 
wszechobecne w mediach powiązanych różnymi inte-
resami z lobby, które za tym wszystkim stoi.

Proszę państwa, jeszcze kilka uwag o charakte-
rze przyrodniczym. Zapłodnienie, które dokonuje się 
w organizmie kobiety, dokonuje się w optymalnych 
warunkach, jakie przyroda i Opatrzność wytworzyły 
przez dziesiątki milionów lat w cyklach przyrodni-
czych, za którymi przecież stoi siła wyższa – bo ten 
ład jest zbyt doskonały, żeby mógł być stworzony 
przypadkowo. Jak powiedział profesor Hodorowicz, 
w momencie zapłodnienia mamy zygotę, która po-
siada stuprocentowy zapis genetyczny, to jest pełna 
istota ludzka. Ja nie chcę wchodzić w kwestie głębo-
ko religijne i światopoglądowe, ale nie ma żadnych 
wątpliwości, że jest to najdroższa metoda: w zamian 
za jedno życie powoduje zabójstwo kilku innych żyć. 
W żadnym wypadku nie można tego akceptować. 
A jeszcze kiedy badania pokazują, że istoty ludzkie 
poczęte tą drogą mają wady genetyczne w znacznie 
większym stopniu niż występuje to w pozostałej pró-
bie populacyjnej? To my sobie rujnujemy genotyp 
ludzki – a to już jest droga, która może prowadzić do 
niebywałych i nieodwracalnych skutków. Tego rodza-
ju działania w głębokiej historii ludzkości prawdopo-
dobnie już były. Mity mówią o hybrydach, o skutkach, 
o tym, jak rozkład etyki i moralności prowadził do 
upadku tego, co nazywamy cywilizacją. Cywilizacja 
ludzka bez etyki jest jak sąd bez etyki – może działać 
tylko źle.

Kończąc już, chcę powiedzieć, że niedawno mó-
wiliśmy tu o konwencji o zapobieganiu przemocy 
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(senator A. Chybicka) natora Kopcia, tym, że podjął się pełnienia tej roli. 
Omawiany tu problem jest niezwykle skomplikowa-
ny z każdego punktu widzenia. Do tego trzeba mieć 
przygotowanie, a pan senator Kopeć nie umiał od-
powiedzieć na żadne pytanie. Na zasadnicze pytanie 
pani senator Rotnickiej o to, czym stan rzeczywisty 
różni się od tej ustawy albo czym ta ustawa różni się 
od stanu rzeczywistego, odpowiedział, że nie ma żad-
nego stanu rzeczywistego. No, to chyba jakieś żarty. 
Na inne pytania, między innymi na pytania senato-
ra Cimoszewicza, również nie umiał odpowiedzieć. 
Pomijam już to, że prezentował przede wszystkim 
swoje poglądy, a nie przebieg obrad. To nie służy 
debacie. Tego rodzaju prezentacja na pewno nie służy 
debacie.

Czy jest to temat polityczny? W jakiejś mie-
rze jest. Trudno to ukryć. Czy jest procedowany 
późno? Tak, późno. Moim zdaniem zdecydowanie 
za późno. Skądinąd wiem dlaczego. W Platformie 
Obywatelskiej był w tej sprawie ogromny podział 
poglądów. Czy pracujemy nad ustawą „z zaskocze-
nia”? Nie. O ile pamiętam, pani premier Kopacz 
w momencie, kiedy została premierem, zapowie-
działa prace nad tą ustawą i było wiadomo, że one 
będą trwały.

Powiem szczerze, że chciałbym pogratulować 
posłom i – mam nadzieję –senatorom Platformy 
Obywatelskiej, że mimo wszystkich kontrowersji, 
mimo wszystkich problemów, także wewnętrznych, 
które rozumiem, wszystko zmierza jednak do tego, 
aby tę ustawę przyjąć.

Jeśli chodzi o pewne konkretne kwestie… Ta usta-
wa jest atakowana z jakichś naprawdę ogromnych 
dział. Najpierw pytano, czy to jest leczenie, czy nie. 
No, to jest, proszę państwa, dyskusja akademicka. 
Kiedy wykonuje się na przykład operację przeszczepu 
serca… Wiadomo, że tego starego serca nie uleczono, 
że serce jest nowe. Tak? A co, przepraszam bardzo, 
z pracą profesora Skarżyńskiego, który leczy słuch 
w ten sposób, że coś tam wszczepia? To jest wielki, 
wybitny, polski lekarz. Można powiedzieć, że on nie 
leczy, bo jakby to coś pacjentowi wyjęto, to znowu 
by nie słyszał. Tak?

(Głos z sali: Nie słyszałby.)
Przecież, proszę państwa, to są absurdy. To są 

absurdy. Co robi lekarz? Lekarz leczy – to pierwsze 
słowo pochodzi od drugiego. I leczy takimi sposoba-
mi, jakimi potrafi leczyć, które są dostępne. A cel jest 
jeden: mianowicie taki, żeby usunąć wadę, usunąć 
problem zdrowotny. I tyle. A więc dajmy spokój temu, 
czy to jest leczenie, czy to nie jest leczenie. Ważne 
jest, że rodzi się dziecko. To jest istotne.

(Senator Bogdan Pęk: I jest wyleczony…)
Poseł Pęk tego nigdy nie zrozumie, więc… Senator 

Pęk tego nigdy nie zrozumie, tak że do senatora Pęka 
nie mówię.

dzieje także teraz w naszym kraju i dotychczas nikt 
tego nie uregulował.

Ponadto nie ma przymusu zastosowania metody in 
vitro. Nie było takiego przymusu przez dwadzieścia 
lat, ale byli rodzice, którzy chcieli poczęcia dzieci 
tą metodą, i tak samo będzie po wejściu tej ustawy 
w życie. Przecież nikt nikogo nie będzie zmuszał 
do tego, żeby, nie mogąc mieć dzieci, stosował taką 
czy inną metodę. Ustawa wymaga rocznego leczenia 
wszystkimi metodami, włącznie z naprotechnologią, 
czyli warunkiem zabiegu in vitro jest negatywny 
wynik leczenia – podkreślam, leczenia, nie pożycia 
małżeńskiego czy też partnerskiego.

Ja jestem osobą naprawdę głęboko wierzącą. 
Jestem w związku małżeńskim od czterdziestu lat, 
jednym jedynym, uświęconym sakramentem. Ale 
uważam, że osoby, które są w związkach partner-
skich, też mają prawo posiadać dziecko w sytuacji, 
w której dotknie je nieszczęście niemożności posia-
dania dziecka. Osobiście, tak jak mówię, popieram 
sakrament małżeństwa i wolałabym, żeby wszystkie 
pary w Polsce były tymże sakramentem uświęcone. 
Jestem głęboko przekonana o tym, że niepłodność to 
jest niestety choroba, która dotyka wiele osób, taka 
sama jak wszelkie inne, i trzeba zastosować wszystkie 
możliwe metody leczenia.

Dla mnie jednak najważniejsza jest tu przesłanka, 
że ustawa, nawet niedoskonała, jest lepsza niż bez-
hołowie, niż wolnoamerykanka, która w tej chwili 
panuje. Dlatego składam wniosek o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Teraz zabierze głos pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przede wszystkim chciałbym serdecznie podzię-

kować panu ministrowi Radziewiczowi-Winnickiemu 
nie tylko za cierpliwość, za spokój, z jakim odpowia-
dał na wszystkie pytania, ale także – i przede wszyst-
kim – za ogromną kompetencję, za wiedzę, jaką tu 
zaprezentował. Muszę powiedzieć, że to wszystko, 
co pan mówił na temat tej trudnej sprawy, to, jak 
pan odpowiadał na pytania… To wszystko powinno 
zostać wydrukowane i dostarczone wszystkim tym, 
którzy mają jeszcze jakieś wątpliwości.

Zupełnie różniło się to od tego, co zaprezento-
wał tu wcześniej sprawozdawca komisji, pan sena-
tor Kopeć. Muszę powiedzieć, że byłem zdziwiony 
pewną, powiedziałbym, szaleńczą odwagą pana se-
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(senator M. Borowski) Najwyższego, pani profesor Gersdorf. Oczywiście 
mówię to z pełnym szacunkiem, bo prezes Sądu 
Najwyższego to duży autorytet, ale to jest jej osobista 
opinia. Są także inne opinie – profesor Gardockiej, 
znakomitej karnistki, profesora Chmaja – osób, 
które mają w tej sprawie inne zdanie. Pani profesor 
Gersdorf, tak na marginesie, powołuje się na to, iż ta 
procedura powinna być dostępna dla tych związków, 
które są trwałe, i dlatego wskazuje na małżeństwa, 
a nie na związki partnerskie. To jest jej prawo, ja 
tylko mogę dodać, że w Polsce 37% małżeństw się 
rozwodzi – to tyle, co do ich trwałości – a nie mamy 
jeszcze danych na temat tego, jak trwałe są związki 
partnerskie. Świat idzie, niestety, w tym kierunku, 
i to nie tylko w Polsce, że tak zwany węzeł małżeński 
staje się coraz rzadszy. W Polsce jest jeszcze częsty, 
ale staje się coraz rzadszy. Trzeba się do tego przy-
zwyczaić, trzeba się do tego przystosować. Trzeba 
do tego dostosować również prawo, a nie próbować 
to zwalczać wszelkimi sposobami, bo tego się zwal-
czyć po prostu nie da. Jeżeli młodzi ludzie nie chcą 
zawierać małżeństwa, to go po prostu nie zawrą i nie 
ma co ich za to karać. Jeżeli się kochają i chcą mieć 
dziecko, to bardzo dobrze. Myślę, że to zresztą będzie 
ich bardziej wiązać. No i wreszcie…

Przyszła pani senator Alicja Zając. Witam ser-
decznie…

(Senator Alicja Zając: Ja jestem cały czas, od rana.)
Ja wiem. Tylko chwilowo pani nie było. Ja właśnie 

czekałem, aż pani przyjdzie, dlatego że pani zadała 
panu ministrowi szereg pytań, które odzwierciedlały 
mity dotyczące procedury in vitro, i pan minister 
na nie po kolei odpowiadał, mówił, jak to wszystko 
wygląda.

Ujawnił się tu także problem etyczny, który ja 
oczywiście rozumiem. On tutaj jest, on istnieje. 
Chodzi mianowicie o to, co to jest życie, gdzie i kie-
dy zaczyna się życie człowieka itd., itd. Otóż pan 
minister słusznie odpowiedział, że jest to dyskusja, 
która nie ma końca. Dla jednych życie zaczyna się 
w momencie, kiedy powstaje embrion, dla jednych 
to już jest człowiek. Dla innych, i jest tak w bardzo 
wielu krajach, na przykład tam, gdzie dopuszczalne 
jest przerywanie ciąży, życie człowieka zaczyna się 
w momencie, kiedy płód zaczyna odczuwać, wtedy, 
kiedy w mózgu pojawiają się tak zwane synapsy – 
jest to mniej więcej czternasty tydzień. I widać tu 
wyraźnie, że do tej sprawy jest różne podejście. Ja 
już nie będę wspominał świętego Tomasza z Akwinu, 
według którego płód w ogóle nie miał duszy. Nabywał 
ją dopiero później.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Kobieta też nie miała.)
Widać, że te sprawy ewoluują, że te sprawy 

wyglądają różnie. No i teraz powstaje problem, co 
z tym zrobić. Otóż, proszę państwa, nasza konsty-
tucja bardzo jasno mówi, co z tym zrobić. Akurat 

(Senator Kazimierz Wiatr: Ale proszę nie obrażać 
senatorów, Panie Marszałku.)

Ale ja mówię o…
(Senator Stanisław Kogut: Pan jest takim samym 

senatorem jak i my…)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Państwo 

Senatorowie…)
Ale ja mówię o senatorze Pęku…
(Senator Kazimierz Wiatr: Pan senator Pęk też nie 

powinien być obrażany, Panie Senatorze.)
Senator Pęk nie powinien odzywać się z ławek i…
(Senator Kazimierz Wiatr: Ale proszę nie obrażać.)
(Senator Bogdan Pęk: Ja dam sobie radę.)
Panie Senatorze Wiatr, pan senator Pęk da sobie 

radę. Ja senatora Pęka znam dwadzieścia pięć lat. 
Naprawdę nie o to chodzi… Ja przedstawiam pewną 
argumentację, a senator Pęk wyzłośliwia się z ławki. 
A skoro się wyzłośliwia, to ja mam prawo mu powie-
dzieć, co o tym myślę – i tyle.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ale nie obrażać.)
Ale nikt tu nikogo nie obraził! Powiedziałem tyl-

ko, że nie mówię do senatora Pęka.
(Senator Kazimierz Wiatr: Powiedział pan, że i tak 

nie zrozumie.)
No, to już jest sprawa między nami.
(Głos z sali: Pojedynek honorowy.)
Teraz kwestie etyczne. Proszę państwa, to jest 

stały problem. Z wypowiedzi, które tutaj słyszałem, 
wypowiedzi krytycznych, bo o nich mówię, wyni-
ka, że jedynie my w Polsce – i to nie wszyscy, tylko 
część społeczeństwa – znamy prawdę w tej sprawie, 
natomiast cały świat, cała Europa nie zna. Tam są 
ludzie, którzy zabijają życie, tam są ludzie, którzy 
prowadzą nas ku cywilizacji śmierci… itd., itd. No, 
trochę skromności. Przecież we wszystkich krajach 
europejskich, we wszystkich krajach europejskich 
procedura in vitro jest dopuszczona, poza Turcją 
i Niemcami…

(Senator Jan Maria Jackowski: W Turcji jest.)
Jeszcze nie skończyłem zdania.
Również w pozostałych krajach, poza Turcją 

i Niemcami, można wytwarzać więcej zarodków, 
można je mrozić. I teraz postawię pytanie: czy oni 
wszyscy to są ludzie pozbawieni sumienia, niehuma-
nitarni? Może trochę skromności w tej sprawie, trochę 
pokory, bo wygląda na to, że ciągle jesteśmy heroldem 
moralności – w Europie na pewno, nie wiem, czy 
w świecie. A chyba nie tędy droga.

Teraz sprawa konkubinatów, to znaczy związków 
partnerskich; oczywiście mówię o heteroseksualnych 
związkach partnerskich. Pan senator Jackowski po-
wołał się tutaj na opinię Sądu Najwyższego. Nie jest to 
opinia Sądu Najwyższego, jest to opinia prezesa Sądu 
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(senator M. Borowski) z całym szacunkiem, że to, co wy proponujecie –mó-
wię o propozycji, żeby w ogóle nie było tej procedury 
albo żeby był tylko jeden zarodek – to jest skazywanie 
albo całych rodzin, albo kobiet na cierpienia psychicz-
ne w sytuacji, kiedy trzeba wielokrotnie powtarzać 
stymulację. To jest niehumanitarne i barbarzyńskie. 
Dlatego myślę, że wszyscy będziemy mogli wskazy-
wać palcem senatorów, którzy będą głosowali prze-
ciwko tej ustawie. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
(Senator Bogdan Pęk: Sprostowanie…)
Pięć minut, Panie Senatorze. Zapisałem pana, 

Panie Senatorze.
(Senator Bogdan Pęk: Ja mam prawo do sprosto-

wania.)
No to proszę sprostować, ale w miarę krótko.

Senator Bogdan Pęk:

Proszę państwa, to jest bardzo poważna debata, 
a stwierdzenia tego rodzaju, że ten, czy ów nie może 
czegoś zrozumieć, no, są po prostu niegodne Wysokiej 
Izby.

Ja wiem, dlaczego pan senator Borowski mówi mi 
per poseł, bo zapamiętał mnie jako posła, który po-
zbawił go funkcji wicepremiera i ministra finansów…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 
ale proszę sprostować…)

…za haniebną wręcz prywatyzację Banku 
Śląskiego.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: …co pan pro-
stuje, Panie Senatorze.)

Ja chcę przypomnieć, że wtedy to pan Borowski 
nie rozumiał, a ja rozumiałem. Dzisiaj, po latach, 
ludzie to przyznają, a wtedy wydawało im się, że 
nie ma znaczenia, czyje są banki, byle były dobrze 
zarządzane.

Otóż moje sprostowanie, Panie Marszałku, odnosi 
się do tego, że przykazano: „Nie zabijaj”. Nie może 
być żadnego większego dobra w sytuacji, gdy za cenę 
kilku żyć zdobywamy jedno życie, i to jeszcze obar-
czone wadami genetycznymi i innymi, w większym 
stopniu niż reszta populacji, poczęta w sposób natu-
ralny. To są fakty, Panie Borowski…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie 
Senatorze…)

…a z faktami polemizować się nie da.
Ja mogę przyjąć pański punkt widzenia, jako 

wojującego ateisty, a pan nie ma prawa odbierać mi 
mojego, wynikającego z prawa naturalnego i prawa 
moralnego. A to, że lewica na całym świecie dąży 
do zdruzgotania fundamentu moralnego, będzie pro-

miałem w tym swój udział, czego nie omieszkam 
podkreślić. Przeczytam fragment preambuły, który 
jest tu istotny. „My, naród polski – wszyscy obywa-
tele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga 
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra 
i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwer-
salne wartości wywodzący z innych źródeł, równi 
w prawach i powinnościach…”. Podkreślam: równi 
w prawach. To jest piękny tekst. Piękny tekst, któ-
ry był już cytowany w wielu krajach. Brałem udział 
w różnych konferencjach, gdzie pytano mnie: jak to 
się stało, że macie coś takiego? Mówiono: nam też by 
się to przydało. Ten tekst mówi jasno, że w sytuacjach, 
w których światopogląd jest różny, trzeba tak tworzyć 
prawo, żeby nikogo do niczego nie przymuszać.

Czy procedura in vitro jest obowiązkowa? Nie. 
Jeżeli ktoś jest katolikiem, i to takim, który słucha 
biskupów – bo są katolicy, którzy nie bardzo słuchają 
biskupów…

(Senator Stanisław Kogut: Jak można być katoli-
kiem i nie słuchać biskupów?)

No, pan senator Kogut się zdziwił, jak to jest…
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 

niestety czas…)
Może ja rzeczywiście takich nie znam…
(Senator Alicja Zając: Katolicy świeccy…)
Bądźmy realistami. Są miliony katolików, którzy 

nie słuchają biskupów. Ci, którzy słuchają biskupów, 
nie muszą stosować procedury in vitro. Nie ma takie-
go obowiązku. Ci, którzy chcą ją zastosować, mogą 
powiedzieć: jeden zarodek i koniec, więcej nie, bo 
takie mamy przekonania. Ale tym, którzy mają inny 
światopogląd, trzeba pozwolić na realizację tej usta-
wy. No jakżeż można – kieruję te słowa do senatorów, 
którzy…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 
niestety…)

Już kończę.
…którzy chcą zgłosić wniosek o to, żeby był wy-

korzystywany tylko jeden zarodek… Kieruję to do 
nich: przymuszacie ludzi, którzy mają inny pogląd 
w tej sprawie. Jeśli wy uważacie, że zarodek powinien 
być jeden, to się do tego stosujcie.

Na koniec, Panie Marszałku, powiem, że pan poseł 
Pęk…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Senator.)
Pan senator, przepraszam.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Znany jako po-

seł.)
My już tyle lat razem… Pan senator Pęk wypo-

wiedział tutaj groźbę, może nie karalną, ale groźbę 
pod adresem innych senatorów. Powiedział, że będzie 
wskazywał palcem barbarzyńców, którzy zagłosują 
za tą ustawą. Ja chcę powiedzieć, Panie Senatorze, 
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(senator B. Pęk) Obrażacie się na senatora Pęka, na senatora 
Jackowskiego, na innych senatorów. Państwo Drodzy, 
to głosowanie jest historyczne i zostanie zapisane, jak 
kto naprawdę głosował.

Idźmy dalej. Pani senator Zając przywoływała 
tu encyklikę Jana Pawła II, encyklikę „Evangelium 
Vitae”, w której nasz wielki rodak, w rozdziale IV 
„Aktualne zagrożenia życia ludzkiego” jest jed-
noznacznie przeciwko przerywaniu ciąży, a także 
przeciwko technikom sztucznej reprodukcji, które, 
jak się wydaje, mają służyć życiu, a często tylnymi 
drzwiami… To jest autentycznie zamach na życie.

Obraża się pan senator Borowski, że pan senator 
Pęk powiedział, że nazwa tej ustawy… Tak, jest to 
barbarzyńska ustawa, przecież ona nie leczy. W jaki 
sposób ona leczy? Jaka jest śmiertelność noworod-
ków? Dlaczego pan minister nie powiedział, że po-
winniśmy bardzo mocno wspierać naprotechnologię, 
która służy i leczy, a nie tę barbarzyńską metodę in 
vitro, która naprawdę odczłowiecza dziecko. To po-
wiedziałem podczas pytań do naszego pana ministra, 
który tutaj występował.

Ja naprawdę cenię panią profesor Chybicką za to, 
co robi dla dzieci w dziedzinie białaczki, ale, Pani 
Profesor, te słowa też pani dotyczyły. Nie można być 
katolikiem na pokaz, bo jeżeli jest się na pokaz, to 
naprawdę dąży się nie wiadomo do czego. Wiadomo, 
że ja jako katolik, jako senator RP na pewno będę 
głosował przeciw tej ustawie, powtarzam: przeciw 
tej ustawie. Państwo Drodzy, dla mnie to jest hipo-
kryzja, już drugi raz. Pierwsza hipokryzja to była 
konwencja o przemocy w rodzinie. Teraz jest hipokry-
zja, Państwo Drodzy, jeżeli chodzi o in vitro. Trzecia 
hipokryzja to jest to, że pani premier Kopacz jedzie 
do jego świątobliwości Franciszka, klęka i całuje… 
Ciekawe, czy mu powiedziała, że będzie lobbować 
za metodą in vitro. Czwarta, Drodzy Państwo, to 
jest to, że dziennikarze telewizji komercyjnych robią 
wszystko, żeby autentycznie wypromować in vitro. 
Dlaczego nie pokazuje się debat etyków, lekarzy, któ-
rzy są przeciwko tej metodzie? Dlaczego? Panowie 
wymieniacie tutaj, na przykład pan profesor Górecki 
takim głosem… Życie zaczyna się w chwili poczę-
cia i kończy się w chwili naturalnej śmierci. I trze-
ba wiedzieć, że to jest świętość. Ja wiem, że ateiści 
chcą, żeby był ogromny biznes in vitro, w związku 
z tym trzeba to wspierać, a naprotechnologię trze-
ba krytykować, bo tam nie ma biznesu. Ale dziecko 
nie może być biznesem. My też jesteśmy za tym, 
żeby jak najwięcej dzieci się rodziło. A boleć, Panie 
Senatorze Borowski, trzeba nad tym, że w Polsce… 
że już w czasach PRL doprowadzono do tego, że nisz-
czony był sakrament małżeństwa, że młodym wpaja 
się „róbta, co chceta”, wpaja się, że mają wolność. 
Państwo Drodzy, to kiedyś obróci się przeciwko nam 
jako społeczeństwu. Jakbym ja tu wyszedł – byłem 

wadzić do zapaści cywilizacyjnej. Już dzisiaj widać 
przewagę tych narodów…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 
ale już pan wchodzi w sprawy ogólne.)

Już kończę.
…tych narodów, które są na niższym poziomie 

rozwoju technicznego, ale na wyższym poziomie roz-
woju duchowego. Oni zaczynają zdobywać Europę 
właśnie dzięki takim ludziom jak pan, którym się 
wydaje, że prawo moralne nie ma znaczenia. Prawo 
moralne i prawda to fundament, którego odrzucenie 
powoduje zapaść cywilizacyjną i degrengoladę ludz-
kości. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

No, przyjmijmy, że to było sprostowanie.
Pan senator Kogut. Bardzo proszę.

Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Panie Ministrze!

Miałem zacząć od czego innego, ale pan sena-
tor Borowski w swojej wypowiedzi – cieszę się 
ogromnie, że zna pan nauczanie świętego Tomasza 
z Akwinu – podzielił niejako katolików. Ale kato-
lik, Panie Senatorze, może być tylko jeden. Albo 
jest ciepły, albo zimny. Albo przestrzega Dekalogu, 
w którym piąte przykazanie mówi „Nie zabijaj”, 
albo nie przestrzega. Albo jest katolikiem, który 
spotyka się z biskupami na pokaz, albo jest praw-
dziwym katolikiem, który w niedzielę uczestniczy 
we mszy świętej, przyjmuje komunię i jest tym 
samym katolikiem w parlamencie, w Senacie… 
Ja nie wyobrażam sobie, żeby katolicy mogli co 
innego mówić do biskupów, bo dobrze jest się po-
kazać, a co innego tutaj, na użytek partii. Państwo 
Drodzy, trzeba wiedzieć także o tym, że jeżeli ka-
tolik postępuje przeciwko prawu Boskiemu, sam 
dokonuje niejako ekskomuniki z Kościoła. Musi 
pan wiedzieć, że są prawa Boskie i są prawa ludz-
kie. Prawa Boskie to świętość.

Państwo Drodzy, w roku 2015 parlament podjął 
uchwałę, że ten rok jest Rokiem Jana Pawła II, dla 
którego rodzina i życie były świętością. Możemy 
doprowadzić do tego – choć to nie wiąże się bez-
pośrednio z tą ustawą – do czego doprowadzono na 
Zachodzie, że przeprowadzana będzie także u nas 
eutanazja. A przecież ludzie z tych krajów, które tu 
już były wymieniane, z Holandii i innych krajów, chcą 
uciekać do Polski, żeby ich nie dobijano zastrzykami. 
O tym też, Drodzy Państwo, pamiętajcie.
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(senator S. Kogut) Senator Andrzej Misiołek:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Dzisiejsza debata jest niezwykle ważna, nie-

zwykle istotna. Dlatego warto poświęcić czas, żeby 
skonfrontować ze sobą poglądy, które są tutaj wy-
powiadane. Ja chciałbym rozpocząć od pokazania, 
jaki jest dzisiaj stan w Polsce. Otóż obecnie stan 
wygląda tak, że nie ma żadnych uregulowań praw-
nych dotyczących metody in vitro. Nie ma takich 
uregulowań od dwudziestu kilku lat, odkąd wspo-
mniana metoda jest w Polsce stosowana. Czym to 
skutkuje, że nie ma takich uregulowań prawnych? 
Otóż wspomniana sytuacja skutkuje między inny-
mi tym, że można tworzyć nieograniczoną liczbę 
zarodków, bo nikt tego nie kontroluje. Skutkuje 
ona także tym, że można takie zarodki niszczyć, 
bo tego też nic nie normuje. Czyli zarodki, któ-
re – powiedzmy tak okrutnie – nie są już nikomu 
potrzebne, można po prostu wylać do kanalizacji. 
Mało tego, można przekazywać zarodki dowolnym 
osobom. Można również handlować takimi zarod-
kami. Czyli można robić wszystko to, czego, jak 
myślę, nikt z nas, obecnych na tej sali, niezależnie 
od tego, w którym miejscu sali kto siedzi, nie chce 
i nie akceptuje.

Dlaczego omawiana ustawa jest procedowana te-
raz? Otóż, proszę państwa, ja jestem senatorem dru-
gą kadencję i pamiętam prace jeszcze poprzedniej 
kadencji, które podjęli parlamentarzyści Platformy 
Obywatelskiej. Tak jak już było powiedziane, 
w Platformie też były bardzo różne koncepcje, one się 
ścierały, prace nad tą ustawą trwały długo. Doszliśmy 
do tej postaci ustawy, nad którą dzisiaj debatujemy. 
Ja chciałbym zadać pytanie: dlaczego przez te osiem 
lat, jak pamiętam, żaden inny klub w parlamencie nie 
podjął pracy nad taką ustawą? Dlaczego na przykład 
klub PiS nie wypracował projektu ustawy zakazującej 
in vitro? Przysłuchując się dziś temu, co państwo mó-
wicie, słyszę, że in vitro jest z gruntu złe, jest przeciw 
prawom Bożym itd. No to konsekwencją powinno być 
to, że klub PiS powinien przygotować ustawę zakazu-
jącą in vitro. Ale nie przygotowaliście takiej ustawy.

(Głos z sali: Przygotował…)
Ja nie znam druku, który by wpłynął… Nie mia-

łem okazji…
(Głos z sali: Ale przecież…)
(Rozmowy na sali)
Nie miałem okazji przeczytać takiego druku…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Szanowni 

Państwo Senatorowie, proszę…)
(Głosy z sali: Ale była…)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Potem będzie 

możliwość zabrania głosu…)
I teraz dalej. Sytuacja jest taka…

wiele razy w parlamentach arabskich, gdzie zaczyna-
no debatę: w imię Boga Wszechmogącego… Jakbym 
ja tutaj tak powiedział, toby pan wyszedł i powiedział: 
jest rozdzielenie Kościoła od państwa. Niechby tam 
się kto autentycznie zaśmiał, kiedy oni zaczynają 
swoje obrady… Państwo Drodzy, jeszcze raz mówię: 
zdecydowanie będę głosował przeciwko in vitro, na-
prawdę z czystym sumieniem.

Ja rozmawiałem z kilkoma profesorami, nawet 
z profesorem prawosławnym. I dlatego mówiłem, 
że szkoda, że nie ma senatora Cimoszewicza… 
Rozmawiałem z konsultantem krajowym, który 
powiedział: dlaczego nie stosuje się adopcji, prze-
cież dzieci można adoptować, ino non stop promuje 
się metodę in vitro. Na profesora Chazana to taką 
nagonkę zrobili, jakby to był przestępca. A teraz, 
jak sąd pracy go uniewinnił, to nikt, na czele z pa-
nią prezydent miasta Warszawy, nie przywraca go 
do pracy. A to był bohater. On miał kręgosłup mo-
ralny i powiedział: nie będę zabijał, nie będę robił 
aborcji. I, Państwo Drodzy, pamiętajmy o jednym: 
pani Kopacz nie będzie, Panowie Senatorowie, na 
Sądzie Ostatecznym. Tam będziemy wszyscy, łącz-
nie ze mną, sam na sam… I dopiero wtenczas pad-
nie pytanie o przykazanie piąte: „nie zabijaj”. Nie 
zabijaj. Nie można na ślepo iść w ciemną uliczkę, 
Panie Ministrze, Państwo Senatorowie. A ja widzę, 
że każdy idzie na ślepo. Kiedy pan profesor góral 
powiedział jednoznacznie, że nie poprze ustawy, to 
widziałem, jaka była reakcja na jego słowa. Przecież 
gdyby wrócił w góry, to by go na taczkach wywieźli, 
jeżeliby nie głosował przeciwko omawianej tu usta-
wie. Naprawdę, każdy ma własne sumienie. I kiedyś, 
na Sądzie Ostatecznym, nie będzie już mówienia: 
mnie kazała pani premier, która robi dyscyplinę, że 
jak nie… Co to są listy wyborcze? Senatorem się 
albo jest, albo nie, a człowiekiem się zostaje. I o tym 
człowieku pokolenia będą mówiły, jak zagłosował. 
Ja sądzę, że lewica już nie wróci do władzy. A to, 
o czym tutaj mówimy, to jest wyborczy ruch w kie-
runku lewicy i feministek. A dlaczego nie bierze się 
pod uwagę pozostałych kobiet i pozostałych ugrupo-
wań? Przecież mnie to nie interesuje, że ateiści chcą, 
żeby była masoneria. Mnie to nie interesuje. I ktoś 
mówi: ja jestem katolikiem i jestem masonem. To 
najgłupsze pojęcie. Masoneria walczy z Kościołem. 
Drodzy Państwo, trzeci raz mówię, że będę przeciw 
omawianej ustawie. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Andrzej Misiołek. Bardzo 

proszę.
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(senator A. Misiołek) liście wniosek o odrzucenie ustawy w całości, czyli 
o to, aby utrzymywać ten stan, jaki jest. A na ten 
stan, jaki jest, ja jako konserwatysta się nie godzę. 
Nie godzę się na to, żeby można było ludzi zabijać, 
żeby nie było żadnej normy w tej kwestii. Oczywiście 
ja również uważam, że ta ustawa ma mankamen-
ty i gdyby była możliwość poprawiania tej ustawy, 
to pewnie ustosunkowałbym się do tych poprawek 
w taki sposób, jaki wynika z moich przekonań. Ale 
niestety nie ma takiej możliwości. I nie możecie pań-
stwo stawiać się dzisiaj w roli obrońców moralności, 
skoro konsekwencją państwa wniosku będzie utrzy-
mywanie stanu, jaki jest obecnie, czyli stanu, który 
jest niedopuszczalny. O wiele lepsze jest zrobienie 
jednego kroku w dobrym kierunku niż niezrobienie 
tego kroku, bo tę ustawę, jak ona już wejdzie, będzie 
można poprawić, a jeżeli jej nie będzie, to cały czas 
będziemy żyli w takim stanie, w jakim żyjemy dzi-
siaj. I to jest konkluzja, którą chciałbym zakończyć. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 

ja w trybie sprostowania.)
Tylko że te uwagi miały charakter zbiorowy. Nie 

odnosiły się do konkretnego senatora, tylko do całego 
klubu, a w związku z tym…

(Senator Jan Maria Jackowski: Ale odnosiły się 
do klubu PiS.)

(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo, niech pan prostuje, ale maksymal-

nie dwie minuty, Panie Senatorze, bo…
(Senator Jan Maria Jackowski: Trzy.)
Trzy? Dobrze, to trzy.
(Senator Jan Maria Jackowski: Czyli sto osiem-

dziesiąt sekund.)
Włączam stoper. Trzy minuty.
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale tego nie li-

czymy.)
Dobrze, proszę bardzo.
(Senator Jan Maria Jackowski: Czas start!)
Dobrze.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Otóż, pragnę oświadczyć, że nieprawdziwe było 

stwierdzenie pana senatora Misiołka, że klub Prawo 
i Sprawiedliwość nie złożył ustawy o in vitro. Została 
złożona, była procedowana i w kwietniu na posiedze-
niu Sejmu, już nie pamiętam którym, została odrzuco-
na głosami między innymi Platformy Obywatelskiej. 
Proszę więc nie imputować i nie budować fałszywych 

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: …ewentualnie 
w trybie sprostowania można…)

…jak państwo zresztą mieliście okazję zaobserwo-
wać w trakcie debaty, że część senatorów Platformy 
uważa tę ustawę za niezbyt doskonałą i pewnie chętnie 
by ją poprawiła. Ale teraz proszę zwrócić uwagę na 
jedno. Otóż co wydarzyło się na posiedzeniu Komisji 
Zdrowia? Na posiedzeniu Komisji Zdrowia, w której 
państwo senatorowie PiS mieliście większość, nie 
wprowadziliście poprawek merytorycznych, tylko 
złożyliście wniosek o odrzucenie ustawy w całości, 
czyli wniosek, którego wynikiem, gdyby nad nim 
zagłosować pozytywnie… Co by się stało w tej sy-
tuacji? Stałoby się to, że następnego dnia byłoby tak, 
jak jest teraz, czyli można tworzyć nieskończoną 
liczbę zarodków, można nimi handlować, można je 
niszczyć, można zabijać w sposób nieograniczony, 
ponieważ nie ma żadnego przepisu, nie ma żadne-
go prawa, które by tego zabraniało, poza prawem 
moralnym i naturalnym. Ta sytuacja, którą państwo 
stworzyliście w trakcie obrad komisji, doprowadziła 
praktycznie do, można powiedzieć, zerojedynkowej… 
Bo nie ma już możliwości poprawiania tej ustawy…

(Głos z sali: Jak to nie ma?)
Nie, nie ma możliwości.
(Glos z sali: Poprawki są złożone.)
Panie Senatorze, proszę przestudiować Regulamin 

Senatu. Jak pan przestudiuje regulamin, to pan zo-
baczy, że zablokowaliście możliwość poprawienia 
tej ustawy, czyli doprowadziliście do takiej sytuacji: 
ustawy nie można…

(Głos z sali: I przewodniczący komisji regulami-
nowej tak mówi?)

Tak. Ustawy nie można poprawić, można ją od-
rzucić albo przyjąć. Tak?

(Głosy z sali: Można zgłosić poprawki.)
(Głos z sali: W czasie debaty można zgłaszać po-

prawki!)
(Poruszenie na sali)
Ale oczywiście, że tak…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Państwo 

Senatorowie…)
Proszę państwa, nad jakimi wnioskami głosuje się 

jako nad pierwszymi?
(Głos z sali: O odrzucenie…)
(Rozmowy na sali)
Nad najdalej idącymi.
(Głos z sali: No ale…)
No, w pierwszej kolejności głosuje się nad wnio-

skami najdalej idącymi. A można to było zrobić nor-
malnie, gdybyście państwo w komisji zgłosili popraw-
ki, to dzisiaj byśmy debatowali też nad poprawkami. 
Ale państwo nie zgłosiliście tych poprawek, zgłosi-
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dań dotyczących szkoleń ani wymogów stawianych 
personelowi klinik. Teraz mamy szansę odrobić te 
zaległości. Ustawa precyzyjnie określa zasady ochro-
ny zarodków i komórek rozrodczych, opisuje warunki 
pobierania, przetwarzania, przechowywania komórek 
rozrodczych i zarodków oraz bardzo czytelnie defi-
niuje zasady funkcjonowania ośrodków medycznie 
wspomaganej prokreacji. To bardzo ważny i ocze-
kiwany krok.

Chociaż ustawa budzi emocje, w tak ważnym te-
macie rodzicielstwa nie może być gry politycznej 
w kampanii wyborczej. Pora na racjonalizm i odpo-
wiedzialność. Rozumiem, że temat in vitro ma dzisiaj 
siłę polaryzowania opinii publicznej, ale wykorzysty-
wanie tematu bezdzietności w kampanii wyborczej 
pokazuje, że ważniejsza jest gra polityczna, a cała 
reszta jest efektem ubocznym.

Światowa Organizacja Zdrowia uznała niezamie-
rzoną bezdzietność za chorobę cywilizacyjną. W la-
tach sześćdziesiątych to zjawisko dotyczyło zaledwie 
7% par. W tej chwili jest to już 20% par, co znaczy, 
że dwadzieścia par na sto starających się o potomstwo 
może nie mieć dzieci. Przekładając te dane na polskie 
realia, otrzymujemy sześćset tysięcy par dotkniętych 
tym problemem, a nawet nie tylko problemem, ale 
też cierpieniem związanym z niezawinioną bezdziet-
nością. Te sześćset tysięcy par w Polsce to milion 
dwieście tysięcy osób, które pragną mieć potomstwo, 
to siedemset osiemdziesiąt tysięcy nienarodzonych 
dzieci – takie dane otrzymamy, jeżeli odwołamy się 
do średniego wskaźnika dzietności. Te dzieci mają 
prawo się narodzić, a sześćset tysięcy par ma prawo 
do rodzicielstwa. In vitro nie jest jedyną odpowiedzią 
na bezdzietność. Stosowanie znaku równości między 
leczeniem niepłodności a in vitro oznacza ignoran-
cję. Zgadzam się z argumentem, że in vitro nie leczy 
niepłodności, jednakże przeciwdziała jej efektom.

Panie i Panowie Senatorowie, zgadzam się z tym, 
że niepłodność można leczyć innymi metodami, ale 
w przypadku 1% niepłodnych par jedyną szansą jest 
in vitro. Dar życia, potomstwo jest dla rodziców wiel-
kim szczęściem, jednakże wiąże się ono z ogromną 
odpowiedzialnością.

Wrócę do propozycji Polskiego Stronnictwa 
Ludowego z etapu prac sejmowych, czyli propozycji 
ograniczania finansowania zabiegów in vitro jedynie 
do osób pozostających w związku małżeńskim. Ze 
względu na szczególny charakter łączący te osoby 
rodzina, jako podstawowa komórka społeczna, objęta 
jest ochroną ze strony państwa i powinna posiadać 
szczególne uprawnienia. Małżeństwo jako związek 
sformalizowany jest chronione przez konstytucję. 
Jest także właściwym i optymalnym środowiskiem 
do wychowania dzieci i zapewnienia im dobra. 
Stosowna poprawka została niestety odrzucona za-
równo przez polityków Platformy Obywatelskiej, jak 

przesłanek do swoich teorii na podstawie nieprawdzi-
wych informacji. To po pierwsze.

I po drugie, imputowanie, że ustawy nie można 
poprawiać na tym etapie, że nie można składać popra-
wek, jest nieprawdziwe, ponieważ, o ile mi wiadomo, 
zostały złożone poprawki i pan senator będzie mógł 
się do nich odnieść w głosowaniu. Proszę nie wpro-
wadzać opinii publicznej w błąd, ponieważ w ten 
sposób imputuje się, że Prawo i Sprawiedliwość jest 
fałszywie moralna.

(Senator Łukasz Abgarowicz: Bo to jest prawda!)
To nie jest prawda, Panie Senatorze, bo ma pan 

możliwość ustosunkowania się i osobiście pan bę-
dzie ponosił odpowiedzialność za każde głosowanie. 
W głosowaniu to będzie widoczne. Proszę więc nie 
imputować, że nie ma takiej możliwości.

(Senator Łukasz Abgarowicz: Bo to jest prawda!)
I również proszę nie imputować, że Prawo 

i Sprawiedliwość nie złożyło ustawy. Była to tak zwa-
na ustawa Bolesława Piechy, senatora, który przez 
kilka miesięcy był również naszym kolegą w tej Izbie. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator Andżelika Możdżanowska. Bardzo 

proszę.

Senator Andżelika Możdżanowska:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!
Jestem za przyjęciem rozwiązania, które pozwoli 

setkom tysięcy par na posiadanie dziecka. Ale, ponie-
waż mówimy o dzieciach, najważniejszym elemen-
tem, o który w pierwszej kolejności należy zadbać, 
jest dobro i bezpieczeństwo dziecka, a zaraz potem 
dobro rodzica. Jako rodzice doskonale o tym wiemy, 
że najpierw właśnie dbamy o dobro dzieci. Dlatego też 
wracam do poprawki, którą już na etapie sejmowym 
zgłosił Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, a która nastawiona jest wyłącznie na do-
bro dziecka, bowiem gwarantuje, że to dziecko przyj-
dzie na świat w związku formalnym, daje większą 
gwarancję, bo pozostają inne zobowiązania i obo-
wiązki, chociażby te alimentacyjne.

Tak, metoda zapłodnienia pozaustrojowego sto-
sowana jest w Polsce już od dwudziestu pięciu lat. 
Mało która procedura stosowana jest równie długo 
bez określenia jakichkolwiek standardów. Do dziś 
nie opisaliśmy bowiem sposobu przechowywania 
komórek rozrodczych, nie prowadzimy centralnego 
rejestru dawców i biorców, nie zdefiniowaliśmy za-

(senator J.M. Jackowski)
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(senator A. Możdżanowska) (Senator Andżelika Możdżanowska: Już jest zło-
żona.)

Aha, przepraszam. Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pan senator Kazimierz Wiatr. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Procedujemy dziś bardzo ważną sprawę. Celowo 

nie mówię „ustawę”, bo sprawa zawarta w tej ustawie 
w skutkach dalece wykracza poza dotychczasowe 
normatywne, normalne ustawy. Poczęcie życia jest 
aktem niesłychanie ważnym i pięknym; należałoby 
o tym powiedzieć parę zdań, ale czas wystąpienia mi 
to uniemożliwia.

Chciałbym się zająć głównie ochroną życia ludz-
kiego, podstawową normą relacji międzyludzkich, 
która to norma w tej ustawie jest dramatycznie nad-
wyrężona. Dziwię się, jakich należy jeszcze używać 
argumentów, aby to wykazywać i udowadniać. Nie 
ma wątpliwości…

(Rozmowy na sali)
Ja nie wiem, czy ja nie przeszkadzam panom se-

natorom.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panowie 

Senatorowie, proszę przenieść rozmowy w kulu-
ary.)

Każde ludzkie życie winno być chronione. Jest to 
jeden z elementów, aksjomatów, na których buduje się 
wszelki ład moralny i społeczny… (oklaski) …w tym 
konstytucję; inne zasady winny z takich przesłanek 
wynikać. Podważanie tego prawa kwestionuje wszel-
kie inne normy, także przywołane tu prawo moralne 
i naturalne.

Trudno było słuchać niektórych argumentów, 
które tu padały. Nie ma wątpliwości, że jest to życie 
ludzkie, że jest to człowiek, a nie tylko zbiór komó-
rek. Chociaż jest to także zbiór komórek, bo każdy 
z nas jest zbiorem komórek, ale to się nazywa: czło-
wiek. Przywołuje się opinie ekspertów, ale wybiór-
czo, tylko tych, którzy podzielają zdanie twórców 
i zwolenników tej ustawy. A ta ustawa jest bardzo 
zła. Trudno wszystkie jej wątki omówić. Odrzuca się 
jakby pogląd zawarty w opinii Sądu Najwyższego, 
Trybunału Konstytucyjnego… Panie Senatorze, ja 
mam przed sobą pismo, pod którym się podpisała 
profesor doktor habilitowany Małgorzata Gersdorf. 
Ona tutaj w sentencji pisze: „przesyłam uwagi Sądu 
Najwyższego”. Tak jest tutaj napisane, to jest opi-
nia Sądu Najwyższego, tak jest napisane w tym pi-
śmie. Ale wszystko można obśmiać, zdeprymować, 
ograniczyć. Dlatego wobec zakwestionowania tych 
podstawowych praw ludzkich nie można milczeć 
i trzeba powiedzieć, że ta bardzo szeroka… bardzo 
rozbudowana ustawa, niechroniąca życia, jest ustawą 
barbarzyńską. 

i Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosowali prze-
ciw finansowaniu in vitro wyłącznie dla małżeństw. 
Mam jednak nadzieję, że Wysoka Izba Parlamentu 
Rzeczypospolitej Polskiej przychyli się do tej pro-
pozycji i poprze w głosowaniu poprawkę nie tylko 
klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, lecz także 
senatorów, którzy podpisali się pod wnioskiem doty-
czącym poprawki. 

Jako senator Polskiego Stronnictwa Ludowego 
w pełni zgadzam się z opinią profesora Marka 
Chmaja oraz opinią sporządzoną przez Biuro Analiz 
Sejmowych, w których stwierdza się, że finansowa-
nie metody in vitro wyłącznie w przypadku osób 
pozostających w związku małżeńskim jest zgodne 
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 18 
konstytucji stwierdza, że małżeństwo i rodzina są 
pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. 
Konstytucja nie używa wyrazów „małżeństwo” i „ro-
dzina” w znaczeniu jedynie symbolicznym. To nie 
są stwierdzenia wieloznaczne, lecz jasno określone 
językiem prawa. I choć prawdą jest, że w sensie prak-
tycznym konkubinat i małżeństwo to niemal to samo, 
w sensie prawnym są to dwie różne formy wspólnego 
życia. Małżeństwo jest formą wyróżnioną na gruncie 
konstytucji, a konstytucja, Szanowni Senatorowie, 
jest dla nas najważniejszym punktem odniesienia.

Wspomniany fragment proponowanej ustawy 
ma jeszcze jedną wadę. W przypadku małżeństwa 
prawnym ojcem dziecka jest zawsze mąż kobiety, 
która urodziła dziecko. W pozostałych przypadkach 
ojcem dziecka staje się ojciec genetyczny, czyli ojciec 
biologiczny. Przypuśćmy jednak, że żyjąca w kon-
kubinacie para decyduje się na skorzystanie z banku 
nasienia, a tuż przed rozwiązaniem związek kobiety 
i mężczyzny się rozpada. Czy wówczas ojcem dziecka 
zostanie ojciec genetyczny, czyli dawca nasienia?

Szanowni Senatorowie, zgadzam się z tym, że metoda 
in vitro daje możliwość posiadania potomstwa. Uważam 
jednak, że musi być to ostatnia szansa na pokonanie 
bezpłodności i gwarancja bezpieczeństwa oraz dobra 
dziecka. In vitro nie może się wiązać z wyższością me-
dycyny i nieprzewidzianymi zagrożeniami społecznymi. 
Czasem słyszę, że w swoich poglądach jestem zaścian-
kowa. Tak. Jeżeli myślenie o dobru dziecka jest zaścian-
kowe, to jestem zaściankowa. Każde dziecko, Szanowni 
Senatorowie, prosi, byśmy myśląc o jego dobru, byli za-
ściankowi. Dlatego proszę o poparcie poprawki, którą 
zgłosiłam, dotyczącej finansowania metody in vitro tylko 
dla związków formalnych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
A gdzie jest poprawka?
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(senator K. Wiatr) i kształcenia, tu świadczone są pierwsze i kolejne 
usługi opiekuńcze oraz zdrowotne. Dlatego wsparcie 
państwa poprzez ulgi podatkowe, poprzez ochronę 
prawną rodziny jest jak najbardziej uzasadnione. 
Można to wszystko zastąpić służbami państwowymi; 
były takie próby. Ale jakie były tego skutki? Szkoda 
mówić. Mówiłem już kilkakrotnie w tej Izbie o na-
grodach Nobla w dziedzinie ekonomii dotyczącej 
kapitału ludzkiego, o wartości społeczeństwa etycz-
nego dla dynamicznego rozwoju gospodarczego. Jest 
za mało czasu, aby ten wątek rozwinąć, ale nie ma 
wątpliwości, że te barbarzyńskie ideologie nie liczą 
się ani z prawami człowieka, ani z prawami ekonomii. 

Proszę państwa, proces legislacyjny. W otrzyma-
nej od pani legislator opinii w podsumowaniu czy-
tamy: „Ze względu na objętość i złożoność materii 
niniejszej ustawy oraz krótki czas wyznaczony na 
przygotowanie opinii nie stanowi ona komplekso-
wej i wyczerpującej oceny rozwiązań zawartych 
w ustawie”. To jest odpowiedź? Gdzie my jesteśmy? 
Powierzchownie, byle jak, szybko, byle słupki rosły. 
Dalej w opinii czytam: „Ponadto wątpliwości doty-
czące redakcji niektórych przepisów przedmiotowej 
ustawy zostały wyjaśnione w drodze konsultacji 
z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia”. Co to 
znaczy? To znaczy, że każdy czytający tę ustawę, 
będzie się konsultował z Ministerstwem Zdrowia, 
a każda inna osoba będzie przedstawiała inne inter-
pretacje? Oczywiście jest tutaj tak z ćwierć zdania 
o tym, że niektóre opinie: „także podnosiły wątpliwo-
ści natury konstytucyjnej”. Szanowni Państwo, spro-
wadzenie ochrony życia do spraw światopoglądowych 
jest nieporozumieniem. Ochrona życia jest zawarta 
w konstytucji, w prawie naturalnym, jest podstawą 
wszelkiego ładu. A tu senator pyta, czy ta ustawa 
przymusza. Panie Senatorze, państwo ma obowiązek 
chronić każde życie, a nie pytać, kogo przymusza… 
Tu już był przywoływany ten przypadek – dziecko 
pochodzące z procedury in vitro ma wady, to je zabić, 
a jak lekarz odmawia zabicia, to się go wyrzuca z pra-
cy. I to jest cywilizacja życia, w cudzysłowie. Co po 
nas zostanie? Można by tutaj odnieść się do jeszcze 
innych naszych sytuacji historycznych. 

Ja tylko chciałbym na zakończenie powiedzieć, że 
słyszę czasami w mediach, jak jesteśmy pouczani, że 
zachwycamy się Janem Pawłem II, ale nie stosujemy 
się do jego nauki. Potraktujmy więc poważnie jego 
słowa, chociaż raz, o odpowiedzialności za to wspólne 
wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska, o wiel-
kiej potrzebie ludzi sumienia, o miłości bliźniego. Są 
również takie jego teksty, w których wypowiada się 
nie tylko jako papież, nie tylko święty, ale także jako 
mąż stanu, wielki człowiek. Na przykład do korpusu 
dyplomatycznego w Warszawie 8 czerwca 1991 r. 
mówił tak: „Także państwa pluralistyczne nie mogą 
zrezygnować z norm etycznych w swoim prawodaw-

Trudno nie zauważyć pośpiechu, jeśli chodzi 
o jej stanowienie, tak aby jeszcze obecny prezydent 
Komorowski ją podpisał, o czym za chwilę, mam 
nadzieję, jeszcze powiem. Ale jest ona także istotnie 
sprzeczna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. I, 
cytuję, art. 38 konstytucji: „Rzeczpospolita Polska za-
pewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”; 
art. 18 konstytucji: „Małżeństwo jako związek kobiety 
i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo 
znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej 
Polskiej”; art. 30 konstytucji: „Przyrodzona i niezby-
walna godność człowieka stanowi źródło wolności 
i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, 
a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz 
publicznych”; art. 40 konstytucji: „Nikt nie może być 
poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub 
poniżającemu traktowaniu i karaniu”. O tej sprzecz-
ności z konstytucją wspomina jakby ukradkiem, 
cichutko opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii 
Senatu, którą będę jeszcze cytował. 

Wszystko można relatywizować. Ja już przy okazji 
dyskusji o konwencji genderowej, mylnie nazywanej 
antyprzemocową, mówiłem, że to jest przesuwanie 
granic, bardzo niebezpieczne przesuwanie granic. Nie 
jest oczywiście prawdą, że jest to ustawa o leczeniu 
niepłodności. Leczenie niepłodności, jak sama nazwa 
wskazuje, polega na leczeniu niepłodności, a dzisiaj 
tak mało na tej sali mówiono o naprotechnologii 
– diagnostyce niepłodności – w przypadku której 
wyleczalność po dwóch latach jej stosowania sięga 
nawet 80%. Pan minister tutaj powiedział, że jeżeli 
przez dwanaście miesięcy nie można zajść w ciążę, 
to jest już to niepłodność, a przecież są także predys-
pozycje psychiczne, jest wiele uwarunkowań, jest to 
pewna mądrość natury, że się dojrzewa do pewnych 
funkcji. Pan minister użył określenia „podejście holi-
styczne”, a jednocześnie eliminuje wiele argumentów 
innego rodzaju podejścia, argumentów podejmowa-
nych w pytaniach przez panie i panów senatorów. 
Podziwiam dobre samopoczucie pana ministra, spi-
sałem dwie kartki uwag; brakłoby dwudziestu minut, 
żeby je wszystkie omówić. Naprawdę mało cieka-
wych było wiele tych odpowiedzi. Oczywiście o tym, 
jaki ogromny procent ginie w tej procedurze, jakie 
są wady genetyczne, skłonności, mówiliśmy. O tych 
długofalowych skutkach też była mowa. No i do tego 
dochodzi oczywiście dostępność tej procedury dla par 
niemałżeńskich, niestabilnych, niegwarantujących…

To wszystko idzie w kierunku totalnego rozkładu 
społeczeństwa, narodu i państwa. Rodzina jest gwa-
rantem, trwałą komórką społeczną. To tutaj rodzi 
się życie – a jest problem demografii – i tu wzrasta 
w miłości, w prospołecznej postawie, w służbie pu-
blicznej, tu odbywa się pierwszy etap wychowania 
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(senator K. Wiatr) profesor, ani takich tytułów naukowych, będę mniej 
precyzyjna i nieco bardziej się rozgadam.

Na początku chcę podziękować wszystkim tym, 
którzy i do mnie, i do innych senatorów, jak wiem, 
pisali pełne troski maile, wysyłali korespondencję, 
wykonywali telefony. Prawdę mówiąc, jest mi tro-
chę wstyd, że ludzie uważają, iż za senatorów trzeba 
się modlić… Ale ludzie się modlą, niektórzy nawet 
poszczą. I przynajmniej dla mnie jest to wielka siła. 
Jeszcze raz za tę modlitwę i za to wsparcie nas bardzo 
serdecznie dziękuję.

Dlaczego jestem przeciwko metodzie in vitro? 
Wysoki Senacie, procedura in vitro jest upokarzają-
ca dla ludzkiej miłości. Mówię to jako lekarz, gdyż 
znam przebieg tej procedury. Akt poczęcia w zjed-
noczeniu ciała i ducha mężczyzny i kobiety jest dany 
od Stwórcy każdemu człowiekowi – niezależnie od 
rasy, niezależnie od wykształcenia, od pochodzenia, 
od stanu posiadania, statusu społecznego, niezależnie 
od znajomości i układów. Dany jest nam za darmo, 
dany jest nam z natury. Zanim dojdzie do sztuczne-
go kontaktu męskiej i żeńskiej komórki rozrodczej, 
kobieta i mężczyzna poddawani są odpowiednim pro-
cedurom. Kobieta poddawana jest… trudno powie-
dzieć terapii… stymulacji nadmierną, niepotrzebną 
dla organizmu kobiety, dawką hormonów po to, żeby 
wywołać tak zwaną hiperowulację, czyli wytworze-
nie dużych i w większej liczbie komórek jajowych, 
które mogą być potem do procedury in vitro użyte. 
To jeszcze takich kontrowersji nie budzi. Ja zadałam 
panu ministrowi pytanie, pytając dosyć oględnie, bo 
temat jest bardzo intymny i trudno o tym mówić… Są 
na ten temat badania, tylko że ich się nie publikuje. 
Chodzi o to, jak mężczyźni są traktowani przy przy-
gotowaniu do in vitro. Takiego uprzedmiotowienia 
mężczyzny nie ma nigdzie. Oni o tym nie mówią, 
bo się wstydzą. Zapewne państwo wiecie, że aby od-
dać w gabinecie lekarskim czy obok swoje męskie 
komórki rozrodcze, czyli nasienie, trzeba po prostu 
zastosować wymuszony onanizm. Bariera wstydu 
jest tak duża, że niektórym mężczyznom proponuje 
się oglądanie pornograficznych obrazów. Czy to jest 
miłość? Czy to jest poczęcie, o jakie nam chodzi? 
Czy w takich warunkach ma zostać poczęte życie? 
Czy w takich warunkach ma powstawać nowe życie, 
nowy człowiek? No i mamy te komórki.

(Senator Bogdan Pęk: Jest cywilizacja postępu. 
A niedługo będą minarety.)

Przeszli to mężczyźni, przeżyła to kobieta, jej or-
ganizm. Co dalej? Te najbardziej delikatne, najbar-
dziej czułe pojedyncze komórki – jajo i plemnik łączą 
się, tworzą zygotę, która dojrzewa i mamy tę „grupę 
komórek”, jak to jest nazywane w  ustawie, z czym się 
oczywiście nie zgadzamy – traktowane są ostrą meta-
lową igłą, kontaktem z obcym naturze i białkom ludz-
kim szkłem, często zimnym, strzykawką… To są nie-

stwie i w życiu publicznym, zwłaszcza tam, gdzie 
ochrony domaga się dobro podstawowe, jakim jest 
życie człowieka”. W innym miejscu mówił znowu 
tak: „To, co legalne, zostaje niestety bardzo łatwo 
przyjęte jako moralnie dozwolone”. I my dzisiaj wła-
śnie o tym mówimy. Nie przymusza się nikogo, ale 
to staje się moralnie dozwolone. I ostatnia jego wy-
powiedź, wygłoszona w Kaliszu w 1997 r.: „Miarą 
cywilizacji, miarą uniwersalną, ponadczasową, obej-
mującą wszystkie kultury, jest jej stosunek do życia. 
Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje 
na miano barbarzyńskiej, choćby nawet miała wielkie 
osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne i na-
ukowe”. Panie i Panowie Senatorowie, ja będę głoso-
wała przeciwko tej ustawie. Brońmy życia. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Dorota Czudowska. Bardzo proszę.

Senator Dorota Czudowska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moi przedmówcy w większości kwestionowali 

zasadność przyjęcia rządowej ustawy o leczeniu nie-
płodności, począwszy od jej kłamliwego tytułu, gdyż 
nie o leczenie niepłodności w istocie tu chodzi… Brak 
właściwej, opartej na faktach edukacji społecznej o in 
vitro sprawia, że wiele małżeństw poddaje się tej pro-
cedurze, nie znając do końca jej konsekwencji. A pro-
cedura in vitro to nie tylko zaspokojenie słusznego 
i zrozumiałego pragnienia rodziców posiadania dziec-
ka. Tu chodzi także o dobro dziecka. Aspekty tego 
dobra przedstawiła w swoim wystąpieniu również 
pani senator Możdżanowska, ale jeśli chodzi o dalszą 
wypowiedź, to się z nią nie zgadzam. A gdzie tu jest 
dobro dziecka, które w rękach lekarzy i laborantów 
staje się przedmiotem, przedmiotem, który można 
zamrozić, wylać do kanalizacji, ewentualnie badać, 
obserwować? Oni w swojej pysze uważają, że mogą 
zadecydować, że to właśnie ten, a nie inny embrion 
będzie dalej żyć, będzie implantowany do macicy.

Ta ustawa jest niezgodna z prawem naturalnym, 
jest niezgodna z etyką, jest niezgodna z konstytucją 
i lekceważy wiedzę medyczną, jaką posiadamy na 
temat przebiegu procedury in vitro i jej konsekwencji. 
Wiele słów padło już na ten temat. Moje wystąpienie 
będzie trochę w duchu wystąpienia pana profeso-
ra Hodorowicza, chociaż może jako kobieta nie po-
siadająca tak ścisłego wykształcenia, jakie ma pan 
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(senator D. Czudowska) Wysoki Senacie, jak ustawa, nad którą teraz obra-
dujemy, ma się do obchodzenia roku 2015 jako Roku 
św. Jana Pawła II? W uchwale Sejmu z 5 grudnia ubie-
głego roku czytamy między innymi: „Jego ogromne 
zasługi i zaangażowanie w proces odradzania się 
niepodległości naszej ojczyzny oraz ogromny wkład 
w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności 
i prawach człowieka na zawsze pozostaną w naszej 
pamięci”. I dalej: „postanawia ustanowić rok 2015 
Rokiem św. Jana Pawła II w poczuciu moralnego obo-
wiązku i głębokiego szacunku”.

Jan Paweł II wiedział, na czym polega procedura 
in vitro. Jak zapewne wszyscy na tej sali wiedzą, 
święty Jan Paweł II miał taki zwyczaj raz do roku 
zwoływać, zapraszać do Castel Gandolfo, do swojej 
siedziby, naukowców, wybitnych profesorów z róż-
nych dziedzin nauki, by na specjalnych seminariach 
akademickich dyskutować, ale przede wszystkim do-
wiadywać się, co się dzieje w nauce, żeby wiedzieć 
o badaniach, jakie są prowadzone, o zagrożeniach. 
W encyklice „Evangelium Vitae” święty Jan Paweł 
II przestrzega: „różne techniki sztucznej reprodukcji, 
które wydają się służyć życiu i często są stosowane 
z tą intencją, w rzeczywistości stwarzają możliwość 
nowych zamachów na życie”. I dalej: „redukują życie 
ludzkie jedynie do roli «materiału biologicznego», 
którym można swobodnie dysponować”. Do uczonych 
mówił także w encyklice „Wiara i rozum”. Twierdził, 
że „nie wszystko, co jest możliwe technicznie, jest 
godziwe etycznie”. Przemawiał też jednoznacznie: 
„Potępiam w sposób najbardziej jednoznaczny i for-
malny eksperymentalne manipulowanie ludzkim 
embrionem”.

A my… Bóg stwórca dał nam piękny świat. Dał 
nam wszystko, a zakazał tylko jednego – owocu z raj-
skiego drzewa poznania dobra i zła. Mówił o tym też 
profesor Hodorowicz. Panie i Panowie Senatorowie, 
my już dawno zjedliśmy owoce z drzewa poznania do-
bra i zła, zniszczyliśmy kwiaty, obszarpaliśmy liście, 
połamaliśmy gałęzie, a teraz dobieramy się do pnia, 
po to, by łatwiej zniszczyć jego korzenie. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Proszę teraz o zabranie głosu panią senator Janinę 

Sagatowską.

Senator Janina Sagatowska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Już kilkanaście godzin debatujemy nad ustawą. 

Nad ustawą, która w tak dużym stopniu dotyka 
przyszłości ludzkości i wskazuje na grożące jej 

naturalne warunki przeprowadzania badań. Wszyscy 
wiedzą, jak przeprowadza się badania doświadczalne, 
by były one porównywalne. Wszystkie badania w la-
boratoriach musimy przeprowadzać w jednakowych 
warunkach temperatury, wilgotności i ciśnienia. Jeśli 
chodzi o temperaturę i wilgotność, to jest bardzo 
łatwe do osiągnięcia. Natomiast ciśnienie, jakiemu 
poddawana jest zygota, embrion w pierwszej fazie 
swojego życia, od pierwszego dnia… Przypomnę, 
że najwcześniej po jednym dniu połączone komórki, 
czyli embrion, może być wszczepiony do jamy maci-
cy. Jednodniowy embrion zawiera już taki genotyp, 
który określa nasz fenotyp. Tak więc już w pierw-
szym dniu wiadomo, że będziemy mieć niebieskie 
czy czarne oczy, będziemy wysocy, będziemy bru-
netami czy blondynami. Warunków ciśnienia, jakie 
panują w jamie macicy, nie odtworzymy w żadnym 
sztucznym doświadczeniu, ponieważ kobieta zmienia 
ciśnienie w swoim łonie, mając tam już zaczynające 
się życie, gdy oddycha, gdy wykonuje jakieś ruchy, 
w zależności od tego, czy leży na plecach, czy leży 
na boku itd. Tego wszystkiego nigdy nie potrafimy 
odtworzyć. Tak więc naprawdę nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć, i nie powinniśmy nawet myśleć o tym, 
że możemy... Że to nie może mieć wpływu na to, jakie 
będzie dziecko.

Tak jak już powiedziałam, dziecko ma prawo do 
tego, żeby być poczęte w miłości. Jest taki wiersz 
Bolesława Leśmiana „Szewczyk”, jedna fraza z tego 
wiersza brzmi: „Dałeś mi, Boże, kęs istnienia”. 
Kiedy przygotowywałam się, czytałam wspomnia-
ną ustawę, jakoś tak zamiast „kęs istnienia” pod-
stawił mi się, w myślach i w słowach, i w sercu, 
„cud istnienia”: „Dałeś mi, Boże, cud istnienia”. 
Panie i Panowie Senatorowie, kto nam dał prawo 
decydowania o życiu czy skazywaniu na śmierć mi-
lionów dzieci tylko dlatego, że są jeszcze w fazie 
embrionalnej? Czy naprawdę tak trudno zrozumieć, 
jaka jest różnica między kwiatem a pączkiem, który 
możemy zniszczyć, podrzeć, nie wiem, co jeszcze? 
Z kwiatem tego nie zrobię, bo szkoda mi tej róży. 
Ale tej róży mogłoby nie być. I nie będzie jej, jeśli 
zniszczymy pączki.

Życie ludzkie, tylko dlatego, że jest jeszcze ukryte 
i nieme, poddajemy „prawom rynku”. Takiego sfor-
mułowania użyła lobbystka in vitro na posiedzeniu 
naszej Komisji Zdrowia. Piękne określenie stanu 
błogosławionego, bezpiecznego rozwoju pod sercem 
matki, zastępujemy słowami „dawstwo”, „przechowy-
wanie”, „przetwarzanie”, „testowanie” czy „dystry-
bucja”. Przecież my omawianą tu ustawą otwieramy 
piekielne wrota. Piekielne wrota możliwości nadużyć 
i komplikacji wszelakiej natury, których dzisiaj nie 
potrafimy jeszcze przewidzieć.
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in vitro nie jest dobrem bezpośrednio chronionym, 
ale ofiarą.

Na tle debat nad embrionem, w tym też naszej debaty, 
których prawne aspekty są przenoszone do ustawodaw-
stwa wielu państw, w tym też międzynarodowego – tu 
przywoływane były liczne przykłady ustawodawstwa 
w tym zakresie – widać wyraźnie, że rozwiązania nor-
matywne idą w kierunku uprzedmiotowienia embrio-
nu, pozbawienia go jego godności ludzkiej i odebrania 
mu statusu osobowego i praw, które z niego wynikają. 
Pozostawia się embrion ludzki bez ochrony i szacunku 
należnego każdej ludzkiej istocie od poczęcia, legali-
zuje się natomiast niemal wszystkie możliwe zamachy 
na embrion ludzki poprzez aborcję, prokreację poza-
ustrojową, eksperymenty, zamrażanie i innego rodzaju 
manipulacje. Czyni się to w oderwaniu od wskazań mo-
ralności, antropologii, teologii, filozofii, rzeczywistości 
biologicznej co do początków i faz ludzkiego rozwoju. 
Ustawodawcy nie tylko nie uznają prawdy biologicznej, 
ale też nie patrzą na przyszłość ludzkości i na grożące 
jej niebezpieczeństwa, co tak podkreśliłam na wstępie. 
A ona nie może rozwijać się wbrew naturze, prawom na-
turalnym, wartościom, zwłaszcza wartościom człowieka 
i rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, 
oraz wbrew naturalnej prokreacji.

Przywoływane już były przez moich kolegów słowa 
największego Polaka, Ojca Świętego Jana Pawła II, nasze-
go proroka, naszego ojca. Przemawiając 14 lutego 2000 r. 
w pięciolecie „Evangelium Vitae”, święty Jan Paweł II 
– który przemawiał wtedy do pracodawców i niejako 
dodawał im swoimi słowami odwagi, ja jednak myślę, 
że i nam, wszystkim senatorom, ta odwaga jest dzisiaj 
potrzebna – podkreślił: „Nie ma zatem racji bytu swoista 
mentalność «kapitulancka», która każe sądzić, że ustawy 
sprzeczne z prawem do życia – to znaczy legalizujące 
aborcję, eutanazję, sterylizację i regulację urodzin przy 
pomocy metod przeciwnych życiu i godności małżeń-
stwa – są jakoby nieuchronne i stały się już nieledwie 
koniecznością społeczną”. A właśnie to tu się podkreśla, 
to znaczy to, że to jest konieczność społeczna i że jest to 
dobro, na które wszyscy czekają, i że to dobro ma nas 
uszczęśliwić. „Jest inaczej: stanowią one zalążek rozkładu 
społeczeństwa i jego fundamentów. Dla świadomości 
społecznej i dla sumienia nie do przyjęcia jest ta rzeko-
ma nieuchronność”. A ją właśnie często podkreśla tam-
ta strona, mówiąc, że to jest nieuchronność, że to czeka 
ludzkość. Ale jeżeli jest jakaś nieuchronność, to oznacza 
to, że mamy nieuchronnie wpadać w przepaść? Właśnie 
to mamy robić? Nie, nie możemy lecieć w przepaść, my, 
Polacy. I dlatego musimy głosować przeciwko przyjęciu 
tej niedoskonałej, złej ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Waldemar Kraska. Bardzo proszę.

niebezpieczeństwa. I dobrze, że tak debatujemy. 
Stawiamy wiele pytań, ale niestety, wiele pytań 
stawianych w debatach nad embrionem pozostaje 
bez jasnych odpowiedzi lub uzyskuje odpowiedzi 
wyraźnie instrumentalizowane chęcią osiągnię-
cia określonych celów badawczych czy pożytków. 
Odpowiedzi, w których embrion jest tylko środ-
kiem do określonych celów. Zresztą prowadzący 
badania w dużej mierze ignorują podnoszone pro-
blemy etyczne.

Tymczasem stanowienie prawa… Stanowienia 
prawa nie można odrywać od moralności. Padło 
tutaj wiele zarzutów, że właśnie nie można powo-
ływać się na moralność w takich wymiarach. To 
nieprawda. W moralności są bowiem wszelkie ko-
rzenie prawa i to ona powinna wskazywać wartości, 
które należy chronić. Najważniejszą wśród nich jest 
dobro człowieka, wraz z przyrodzoną mu godnością 
i wynikającymi z niej nienaruszalnymi prawami, 
wśród których fundamentalnym jest prawo każdej 
ludzkiej istoty do życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci.

Problemy podnoszone w debatach nad embrio-
nem, szczególnie tworzonym w ramach in vitro, są 
liczne i bardzo zróżnicowane. Dzisiejsza dyskusja 
na to wskazuje. W debatach nad embrionem, szcze-
gólnie tych toczonych w ostatnich latach… Jeżeli 
prześledzić dorobek tych, którzy poświęcili oma-
wianemu tu tematowi tak wiele swojego życia, tak 
wiele prac naukowych… Wspomnę tutaj chociażby 
– uważam, że powinniśmy ją wspomnieć, i ja to 
czynię – naszą byłą panią marszałek Senatu, naszej 
Izby, panią profesor Alicję Grześkowiak, która po-
święciła tyle swoich opracowań, tyle czasu walce 
o prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 
Wskazywała między innymi właśnie na wszystkie 
omawiane tu problemy bioetyczne, moralne i inne 
związane z manipulowaniem wręcz embrionami, ich 
wykorzystywaniem.

A tymczasem, jak wskazują doświadczenia legisla-
cyjne wielu państw, w których uchwalono ustawy stano-
wiące o embrionie in vitro, tworzone są one głównie po 
to, by legalizować określone, że się tak wyrażę, zama-
chy na takie embriony i ewentualnie wyznaczyć granicę 
poszczególnych, dopuszczalnych prawem interwencji, 
a nie po to, by gwarantować embrionowi bezpośrednią 
ochronę. Niestety, ustawodawcy w zdecydowanej więk-
szości nie zapewniają wprost ochrony prawnej embriono-
wi. Omawiana tu dzisiaj ustawa, nasza ustawa, jest tego 
przykładem. (Oklaski)

I dlatego właśnie jesteśmy przeciwni wspomnia-
nej ustawie. Bo jest do niej tyle zastrzeżeń. Legislacja 
dotycząca embrionu in vitro jest podporządkowana 
celom realizowanym przez biomedycynę, a embrion 

(senator J. Sagatowska)
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Przejdę już teraz konkretnie do ustawy, nad którą 
procedowaliśmy tyle godzin. Pozwólcie państwo, że 
skoncentruję się na kilku wątkach. Przede wszystkim 
odniosę się do definicji zarodka. Ta definicja, jak po-
wiedział pan minister w swoim wystąpieniu, została 
skonstruowana, stworzona właściwie pod tę ustawę 
i dla jej pożytku. Ta definicja określa zarodek jako 
grupę komórek, a przecież jest to organizm ludz-
ki, tylko we wczesnej fazie rozwoju. Przecież z tego 
embrionu ludzkiego nie powstanie nic innego, jak 
tylko człowiek. Myślę, że wielkim błędem było, że 
ta ustawa określa zarodek tylko jako grupę komórek. 
Każdy z nas jest taką grupą komórek, milionową albo 
jeszcze większą, a nikt nie nazywa nas na przykład 
„grupokomórkiem”, tylko człowiekiem.

W rządowym projekcie tej ustawy znajdujemy 
też promocję – muszę tak to nazwać – formy ma-
cierzyństwa zastępczego zwanej potocznie suro-
gacją. Oznacza to wykorzystanie wynajętej w tym 
celu kobiety do urodzenia dziecka. Jest to krok od 
tego, aby za pieniądze wynajmować jakąś kobietę 
do takich celów. Urąga to nie tylko tej kobiecie. 
Myślę, że urąga to też temu dziecku, które urodzi 
się z jej łona.

Innym aspektem tej ustawy, z którym nie mo-
żemy się zgodzić, jest dopuszczenie do tworzenia 
praktycznie dowolnej liczby zarodków. Co prawda 
ustawa mówi, że tych zarodków nie może być więcej 
niż sześć, ale już w następnym zdaniu czytamy, że są 
pewne wyjątki. Jest tak na przykład, gdy kobieta ma 
powyżej trzydziestu pięciu lat życia – a wiemy, że 
najczęściej w późniejszym okresie życia kobiety decy-
dują się na metodę in vitro – gdy była już dwukrotnie 
zastosowana, nieskutecznie, metoda in vitro albo gdy 
są inne wskazania medyczne. No, to sformułowanie 
jest bardzo obszerne, możemy do niego wrzucić prak-
tycznie wszystko. Tak się zastanawiam, dlaczego, 
skoro już decydujemy się na tę ustawę, nie zapisali-
śmy, że możemy jeden czy dwa zarodki… Myślę, że 
odpowiedź jest bardzo prosta – ponieważ przemysł 
in vitro nie zarobiłby takich pieniędzy, jakie zarabia 
w tej chwili. Czy można tym życiem handlować?

Kolejną kwestią, o której chcę powiedzieć i którą 
mamy zapisaną w ustawie, jest dawstwo partnerskie, 
czyli dawstwo zarodków dla osób we wspólnym po-
życiu potwierdzone tylko i wyłącznie oświadcze-
niem dawcy i biorcy. Moim zdaniem jest to moment, 
w którym można powiedzieć: hulaj dusza, piekła nie 
ma. To oświadczenie w żaden sposób nie jest wery-
fikowalne. Na posiedzeniu Komisji Zdrowia padło 
pytanie, czy w jakiś sposób możemy je sprawdzić. 
Nie, ustawa tego nie przewiduje. Wydaje mi się, że 
to będzie rodziło pewne bardzo przykre dla dziecka, 
które powstanie w takim związku… To jest rzecz 
bardzo dowolna, w związku z czym to prawo może 
niestety być łamane.

Senator Waldemar Kraska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Pozwólcie, Państwo, że na początku przedstawię 

kilka uwag odgórnych o ustawie, nad którą tyle już 
godzin dzisiaj procedujemy.

Procedujemy nad tą ustawą trzy miesiące przed 
końcem kadencji. Myślę, że to jest najgorszy czas, 
najgorszy moment na rozmawianie, dyskutowanie 
o tak bardzo ważnej ustawie – ustawie, która zade-
cyduje o szczęściu rodzin. Ale zadecyduje ona także 
o tym, czy damy prawo do życia temu czy innemu 
człowiekowi – nie powiem „zarodkowi”, lecz wła-
śnie „człowiekowi”, bo ja uważam, że zarodek, który 
powstaje, jest już człowiekiem i zasługuje na życie, 
tak jak każdy inny człowiek. I to, że takie zarodki 
zamrozimy, nie znaczy, że po odmrożeniu one będą 
żyły. A to są już, według mnie, ludzie i nie nam de-
cydować o tym, czy mogą oni żyć, czy nie.

Ponadto jest to ustawa, która jest tak zwanym 
prawnym bublem, jak mnie się wydaje, ponieważ ła-
mie konstytucyjne wartości. Praktycznie nie ma moż-
liwości, aby taką ustawę poprzeć. Wiemy, że są praw-
ne opinie, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją. 
Sprawa in vitro oczywiście wymaga uregulowania, 
ale, tak jak powiedziałem, trzeba to zrobić spokojnie, 
nie mieszając do tego działań politycznych, a niestety 
w ten sposób postępuje Platforma Obywatelska.

Drugą uwagę, bardzo ogólną, chciałbym skie-
rować do senatora sprawozdawcy, pana Tadeusza 
Kopcia. Wykazał się rzeczywiście dużą odwagą, 
przedstawiając sprawozdanie dotyczące tak trudnej 
ustawy, trudnej nie tylko ze względu na wartości 
emocjonalne, światopoglądowe, moralne, ale i czysto 
medyczne czy biologiczne. Wiemy, że jest inżynie-
rem górnictwa, a jednak podjął się przedstawiania tej 
ustawy. Niestety, muszę powiedzieć, że od dawna nie 
widziałem takiego ataku na senatora sprawozdawcę 
ze strony jego…

(Senator Andrzej Matusiewicz: Byłych kolegów.)
…byłych kolegów. (Oklaski) Nie widzę teraz se-

natora Kopcia, ale chciałbym bardzo podziękować za 
to, że wykazał się tą odwagą cywilną.

I trzecia ogólna uwaga, którą chciałbym się z pań-
stwem podzielić. Myślę, że żaden z nas, senatorów na 
tej sali, nie uważa, że dzieci urodzone dzięki meto-
dzie in vitro są innymi dziećmi niż dzieci urodzone 
w sposób naturalny. Jak czytamy dzisiaj w przekazie 
polskiego episkopatu, właśnie te dzieci, które są uro-
dzone dzięki metodzie in vitro, zasługują na bez-
warunkową – powtarzam: bezwarunkową – miłość 
i ochronę. Myślę, że wszyscy podzielamy tę opinię. 
Każde dziecko nowo narodzone, czy to urodzone 
w sposób naturalny, czy dzięki metodzie in vitro, 
zasługuje na naszą miłość.
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(senator W. Kraska) konstytucję peerelowską. Wiemy, w jakich warun-
kach i w jakim składzie była tworzona konstytucja 
obecnie obowiązująca, wiemy też o tym, że w 2007 r. 
nie udało się do art. 18 dodać zapisu o ochronie życia 
od poczęcia do naturalnej śmierci. Ale wierzę w to, że 
będziemy to mogli zrobić w przyszłym parlamencie, 
po wyborach w październiku 2015 r.

Takich aspektów prawnych jest wiele więcej. 
Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na to, że usta-
wowa definicja zarodka jest tylko definicją medyczną. 
W art. 2 w pkcie 28 jest taka definicja zarodka: jest 
to grupa komórek powstała wskutek pozaustrojowego 
połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej, 
od zakończenia procesu zlewania się jąder komórek 
rozrodczych – kariogamia – do chwili zagnieżdże-
nia się w śluzówce macicy. Ale, Wysoka Izbo, tu 
nie ma statusu prawnego zarodka. I teraz, odnosząc 
to choćby do przepisów prawa spadkowego, chcę 
podkreślić, że już prawnicy rzymscy około trzech 
tysięcy lat temu w prawie spadkowym sporządzili 
zapis, zgodnie z którym dziecko poczęte, nasciturus, 
może mieć zdolność prawną, czyli być podmiotem 
praw i obowiązków, a jeżeli urodzi się żywe, to może 
dziedziczyć. Jednak przepisy rozpatrywanej ustawy 
tego nie przewidują, choć zarodek na pewno jest już 
poczętym człowiekiem.

Art. 9 ust. 2 stwarza ograniczenia co do liczby 
zarodków – mówi się o maksymalnie sześciu. Ale 
jednocześnie jest wyjątek, który może stać się regułą. 
Ten wyjątek dotyczy biorczyni, kobiety, która ma 
ukończone trzydzieści pięć lat lub ma za sobą dwie 
bezskuteczne próby zapłodnienia pozaustrojowego 
oraz z innych przyczyn, z racji wskazań medycz-
nych próbuje jeszcze raz podjąć… To znaczy, proszę 
Wysokiej Izby, próbuje jeszcze raz zostać matką. 
I wtedy nie ma już ograniczeń, jeżeli chodzi o za-
rodki, nie ma tej granicznej liczby. Wtedy w zasadzie 
zarodków może być bardzo wiele, a więc bardzo wiele 
istnień ludzkich może zginąć, a w każdym razie być 
w pewien sposób wyeliminowanych, przebywając 
w określonych warunkach przez określony okres. To 
nie powinno mieć miejsca.

Chciałbym również zwrócić uwagę na procedo-
wanie, na uzasadnione wątpliwości natury konsty-
tucyjnej. Oczywiście to, czy coś jest konstytucyjne, 
czy nie, stwierdza tylko Trybunał Konstytucyjny. Ale 
tutaj, choćby w tym przypadku, ta ustawa powinna 
być skierowana również do Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz, moim zdaniem, także 
do komisji rodziny – gdyż ona dotyczy także rodziny 
– a nie tylko do Komisji Zdrowia. I moim zdaniem 
wniosek pana senatora Jana Jackowskiego o to, aby 
procedować tę ustawę także w komisji praw człowie-
ka, był jak najbardziej uzasadniony.

Sam tytuł ustawy oczywiście budzi wiele wąt-
pliwości. W zasadzie to, co jest najważniejsze w tej 

Proszę państwa, wiele rzeczy zostało tu powie-
dziane, czasem emocjonalnie, a czasem czysto me-
rytorycznie. Jest to bardzo ważna ustawa, ustawa, 
która dotyka najbardziej delikatnej materii, jaką jest 
życie ludzkie. Dlatego apeluję do wszystkich senato-
rów, szczególnie senatorów Platformy Obywatelskiej, 
abyśmy tę ustawę odrzucili i w przyszłej kadencji 
razem, ze wszystkimi środowiskami, które chcą, aby 
Polska się rozwijała się, aby rodziły się dzieci, siedli 
i wypracowali taką ustawę, która byłaby akceptowana 
przez nas wszystkich. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

Andrzeja Matusiewicza.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W niepełnym składzie… Jak zwykle, kiedy mówi-

my o rzeczach bardzo ważnych dla kraju, dla naszych 
obywateli, frekwencja niestety jest taka, jaka jest. 
(Oklaski) Chcę powiedzieć, trochę na zasadzie analo-
gii, że w senacie rzymskim była taka zasada: audiatur 
et altera pars; wysłuchaj drugiej strony. Senatorowie, 
którzy nie uczestniczyli w posiedzeniach, tracili god-
ność senatora w trakcie kadencji. Nie wiem, czy wy-
pada mówić, że taka inicjatywa ustawodawcza by się 
przydała… Optymistycznie sądzę, że wszyscy pozo-
stali nas słuchają, będąc przed telewizorami gdzieś 
tam w pokojach czy na korytarzu. Myślę, że każdy 
z nas powinien wysłuchać argumentów przeciwni-
ków tej ustawy i jej zwolenników. Padło tutaj wiele 
ważnych słów i w wymiarze religijnym, i etycznym, 
i naukowym, i medycznym, jak również w wymiarze 
prawnym. Mnie pozostaje w zasadzie tylko pewne 
kwestie uzupełnić.

Myślę, że warto zacząć od tego wymiaru reli-
gijnego. Dla mnie jako katolika jest oczywiste, że 
z chwilą poczęcia mamy do czynienia z człowiekiem. 
Moi poprzednicy cytowali tutaj encyklikę papieską 
„Evangelium Vitae”. Ja przypomnę, że jeszcze wcze-
śniej te sprawy były podnoszone w adhortacji apo-
stolskiej dotyczącej rodziny, Karcie Praw Rodziny, 
gdyż niewątpliwie tutaj jest bardzo istotne to, że czło-
wiek powstaje w uświęconym związku sakramen-
talnym, zgodnie z religią katolicką. Niestety zapisy, 
które są w naszej konstytucji, w jej preambule, nie 
zawierają odwołania, inwokacji do Boga, jak to było 
w Konstytucji 3 maja czy też w konstytucji marcowej 
z 1921 r. albo w konstytucji kwietniowej z 1935 r. – 
która, notabene, nie została nigdy uchylona przez 
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(senator A. Matusiewicz) szczyty ziemskiej szczęśliwości – i będziemy jak bo-
gowie. Dzisiaj ci, którzy bronią tej ustawy, fałszywie 
nazwanej ustawą o leczeniu niepłodności, właśnie 
w ten sposób – a przynajmniej ja tak ich postrzegam 
i tak to rozumiem – się zachowują.

Pragnę zauważyć jeszcze jedno… A właściwie 
to pragnę zauważyć jeszcze wiele. Mianowicie ci, 
którzy są za tą ustawą, nie mówią o tym, że należy 
chronić i traktować z miłością dzieci, które już się 
poczęły, które już żyją. I te dzieci, czasami w spo-
sób naprawdę barbarzyński, zabiera się rodzicom do 
domów dziecka dlatego tylko, że cierpią biedę. Nie 
próbuje się pomóc rodzicom, aby mogli oni właściwie 
wychowywać dzieci, które darzą miłością, tylko te 
dzieci się zabiera. Dzisiaj daje się tabletkę „dzień po”, 
aby pozbyć się życia, aby tego życia nie było. Dzisiaj 
mówi się o aborcji, o eutanazji, aby życie skrócić – 
a nikt dzisiaj nie mówi o tym, jakie piękne dzieci by 
wyrosły, gdyby nie stosowano aborcji. Nie mówi się 
o tym, jak piękna byłaby starość, gdyby nie stosowano 
eutanazji. Dziś to życie trzeba ograniczyć, trzeba to 
życie w jakiś sposób stłamsić – a to nic innego jak 
pycha, która legła u podstaw grzechu pierworodnego. 
Dzisiaj nie mówi się o instytucji małżeństwa jako 
o tej, która tworzy społeczeństwo, jako o tej, któ-
ra w jakiś sposób daje narodom szansę budowania 
mocnej narodowości, podstaw narodu – trzeba za to 
mówić o partnerstwie, aby traktować kobietę, aby 
traktować mężczyznę przedmiotowo, jako przedmiot 
pożądania, żądzy i niczego więcej. Dzisiaj nie mówi 
się o tym, że życie to dar – mówi się za to, że dzieci 
trzeba posiadać. Przepraszam, że to mówię, ale dzisiaj 
traktuje się człowieka i życie – i tak właśnie traktuje 
je, w mojej ocenie, ta ustawa – jakby to było posia-
danie zwierzątka. Bo dzisiaj posiadamy psa, kota, 
posiadamy też dziecko. Mówi się więc o posiadaniu. 
Dzisiaj nie mówi się o darze miłości, którym należy 
obdarzyć dziecko, ale się mówi o posiadaniu. Mam 
przyjaciela, którego córka jest bezdzietna i stara się 
o adopcję. I mówiła mi, ile przeszkód ci bezdzietni 
rodzice musieli pokonać, aby móc obdarzyć miłością 
dzieci, których nie mogli zrodzić. I gdy widziałem 
tego dziadka, który robił wszystko, aby tym przy-
szłym adoptowanym wnuczkom pomóc, to aż mi się 
serce krajało – jak on potrafił z miłością o tym mówić, 
jak podchodził do tej sprawy, która rzeczywiście jest 
bardzo istotna i bardzo ważna…

Chciałbym zauważyć, że ja nie jestem przeciwko 
omawianej tu ustawie dlatego, że jestem przeciwko 
życiu, czy, jak to było mówione, przeciwko bruzdkom 
na ustach. W ten właśnie sposób próbuje się ośmieszać 
nas, którzy dbamy o właściwe podejście do kwestii 
tej ustawy. A ja boleję nad tym, że dzieciom, które są 
zamrożone w zamrażarce, które leżą tam jako zygoty 
z pełną informacją genetyczną, nie daje się szansy, 
aby mogły żyć, nie daje im się, w sposób zmanipu-

ustawie, nie jest objęte jej tytułem. Można byłoby 
powiedzieć, że to jest ustawa o omijaniu leczenia 
niepłodności albo o technice sztucznego wytwarzania 
człowieka. Tak że, powtarzam, nazwa ustawy nie od-
daje materii, która jest zawarta w artykułach ustawy.

Chciałbym też odnieść się do tego, co przedsta-
wiał tutaj pan minister, przez niektórych chwalony. 
Osobiście uważam, że pan minister, który jest leka-
rzem pediatrą… Chciałbym mu przypomnieć kanon 
tradycyjnej przysięgi Hipokratesa: lekarz służy życiu 
i zdrowiu każdego człowieka od chwili jego poczęcia. 
Tak jest w przysiędze Hipokratesa. Każdy lekarz, 
który przystępuje do pracy zawodowej, taką przysięgę 
składa – i myślę, że też warto o tym przypomnieć. 
A z wypowiedzi pana ministra, choćby z odpowiedzi 
na pytanie, czy zarodek jest człowiekiem, jednoznacz-
nie wynikało, w jakim zakresie przysięga Hipokratesa 
jest przez pana ministra stosowana. I ta ustawa to też 
jest takie „lex Winnicki”.

Chciałbym powiedzieć, że oczywiście wnoszę 
o odrzucenie tej ustawy. Powołam się na to, co jako 
ważny argument podnosiła pani senator, która wno-
siła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Mianowicie 
powiedziała, że jest głęboko wierząca, od czterdziestu 
lat jest w sakramentalnym małżeństwie. Otóż to doty-
czy także i mnie. I z tych samych przyczyn wnoszę, 
jak powiedziałem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Pan senator Zdzisław Pupa. Bardzo proszę.

Senator Zdzisław Pupa:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatując już rzeczywiście kilkanaście godzin 

nad ustawą fałszywie nazwaną ustawą o leczeniu 
niepłodności, czynimy próby zrozumienia zapisów, 
które zostały w tej ustawie wprowadzone. Szukamy 
zrozumienia, dlaczego taka ustawa została w tym 
momencie, w tym czasie wprowadzona. Szukamy 
zrozumienia, co legło u podstaw tego, aby ta ustawa 
mogła być w taki sposób i w takim tempie wprowa-
dzana. Nie przychodzi mi na myśl nic innego, jak 
tylko obraz z raju: oto pierwsza kobieta jest kuszona, 
aby zerwać owoc z zakazanego drzewa – „gdyż bę-
dziecie jak bogowie”. To nic innego jak pycha, która 
wskazuje, że jeżeli zmienimy istniejące prawa natu-
ralne, jeżeli zburzymy porządek rzeczy, który został 
ustanowiony przez tysiące lat, przez ludzkość od jej 
początków, od zarania dziejów, to wtedy będziemy 
jak bogowie, będziemy mogli rządzić, nikt nie będzie 
nam się wtrącał, posiądziemy ziemię i osiągniemy 



102
78. posiedzenie Senatu w dniu 8 lipca 2015 r.

Ustawa o leczeniu niepłodności (cd.)

(senator Z. Pupa) od ośmiu lat, od czasu projektu ministra Gowina. 
Cały czas bardziej goniono króliczka, niż chciano 
go złapać. In vitro było potrzebne dopiero w kampa-
nii prezydenckiej, celem było spolaryzowanie opinii 
publicznej, dlatego wybrano ten projekt, a nie projekt 
Gowina czy późniejszy, Kidawy-Błońskiej. Wybrano 
ten najbardziej progresywny, żeby nie mogło być zgo-
dy.

In vitro było zinstrumentalizowane w filmie wy-
borczym o matce i pięknej dziewczynce, jak można 
się domyślać, poczętej in vitro. Film zły, bo suge-
rował, iż przeciwnicy in vitro są wrogami dzieci tą 
metodą poczętych. To może warto jeszcze raz po-
wiedzieć: każdy człowiek posiada tę samą godność 
i podmiotowość, a negowanie pełni człowieczeństwa 
ludzi poczętych in vitro jest czymś co najmniej pry-
mitywnym. Ale sprzeciw wobec metody jest czymś 
innym niż brak szacunku dla tych ludzi.

Dowodem na to, że jest to ustawa bardziej poli-
tyczna niż rzeczowa, jest to, że nawet jak na standard 
europejski idziemy bardzo daleko. W Niemczech, 
w Szwajcarii, we Włoszech możliwe są tylko dwa 
zarodki, i wszystkie wszczepione. W Danii, Norwegii, 
Włoszech, Austrii, Portugalii niedopuszczalna jest 
adopcja zarodków. W Belgii, Finlandii, Holandii 
obowiązuje ograniczenie wieku dla kobiet chcących 
stosować tę metodę. Czy naprawdę społeczeństwo 
Niemiec albo Szwajcarii jest aż tak ultrakonser-
watywne w stosunku do społeczeństwa polskiego? 
A może powód jest inny? Może tam politycy szukają 
argumentów, nie chcą tej sprawy polityzować, szukają 
kompromisu, mają świadomość stąpania po kruchym 
lodzie? Po prostu bądźmy ostrożni.

Niepokój konserwatysty związany z tą ustawą 
wynika z jej skutków ubocznych – przepraszam, że 
tak mówię – z tego jakiegoś produktu odrzuconego. 
Ta metoda oznacza: stworzyć i natychmiast unice-
stwić wiele zarodków o jedynym w swoim rodzaju, 
niepowtarzalnym genotypie. Toż to selekcja tego, 
co nadliczbowe. Druga przestrzeń wątpliwości to 
skutki genetyczno-populacyjne tej metody. Uwaga: 
oczywiście tak zwanego postępu się nie zatrzyma, 
nauka musi się rozwijać, a in vitro to w jakimś 
stopniu wielki tryumf nauki, ale już bałbym się 
powiedzieć w następnym zdaniu, że nie ma się 
czego bać. Zwracam uwagę, że bardzo często teorie 
naukowe jakiś czas obowiązują, a potem okazują 
się błędne. W moich dziedzinach nauk ścisłych tak 
było z teorią cieplika czy z teorią eteru, a w na-
ukach społeczno-biologicznych taką błędną, dwu-
dziestowieczną teorią o fatalnych konsekwencjach 
była eugenika – metoda uszlachetnienia człowieka 
poprzez eliminowanie osobników, a nawet całych 
narodów, definiowanych jako gorsze. W Polsce 
działało Polskie Towarzystwo Eugeniczne i wielu 
ludzi spośród elit II Rzeczypospolitej do tego to-

lowany, szansy na to, aby mogły funkcjonować, aby 
mogły żyć, tak jak daje się ją tym nielicznym dzie-
ciom, którym udaje się przeżyć. I to jest ból, który 
w jakiś sposób również w sobie noszę.

Medycyna nie może schodzić do roli weteryna-
rii. Przepraszam, że tak mówię, ale i taki element 
był dzisiaj podnoszony na tej sali. I to jest również 
dramat ludzkości, że my sprowadzamy medycynę, 
szczególnie w zakresie prokreacji, do roli weterynarii. 
Tak być nie powinno, bo przez to człowiek staje się 
przedmiotem, a nie podmiotem życia publicznego. 
Gdzie tu mamy etykę, gdzie tu mamy moralność? 
I niech mi nie mówią tu żadni pseudobioetycy o wiel-
kich rzeczach, bo na to się nie zgodzę.

Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, wydaje mi się, 
że powinniśmy z głęboką pokorą podejść do życia, 
również do tego, co w naszym narodzie się dzieje, 
aby Polska żyła, aby Rzeczpospolita się rozwijała, 
aby Rzeczpospolita była wspaniała.

Przychodzą mi tu na myśl również słowa z Biblii: 
kładę przed tobą życie i śmierć. Biblia sugeruje: wy-
bieraj życie. Bo cóż z tego, że człowiek cały świat 
posiądzie? Cóż z tego, że wszytko posiądziemy, że 
w pysze swojej posiądziemy wszystko? Głupcze, być 
może jeszcze tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Obremski. Proszę.

Senator Jarosław Obremski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jestem zwolennikiem regulacji metody in vitro. 

Od wielu lat obowiązuje w Polsce brak jakiejkolwiek 
regulacji w tym zakresie, co niekorzystnie odróżnia 
nas od innych krajów w europejskich. Z drugiej strony 
moja konserwatywna natura każe mi być ostrożnym 
z akceptacją metody, o której skutkach wiemy jeszcze 
nie najwięcej.

Ale zacznę od polityki. Poprzednio Senat zaakcep-
tował zmiany w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. 
Senator Zientarski przekonywał, że to procedowanie 
nie wynika ze skoku na dodatkowe dwa fotele w try-
bunale po przegranych wyborach prezydenckich, 
tylko jest efektem wieloletniej ciężkiej pracy nad tą 
ustawą w Sejmie. Kto chce, niech w to wierzy. Tak 
samo można wierzyć, że teraz z nagła chcemy pomóc 
bezdzietnym i troska o dzieci jest dla nas najważniej-
sza. (Oklaski)

Może chcemy. Może chcemy – ale przy okazji. Bo 
cel jest polityczny. Dowody? O in vitro było głośno 
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(senator J. Obremski) Według mnie w ustawie jest kilka ukrytych 
oszustw. Po pierwsze, ustawa niby nie pozwala 
niszczyć zarodków, ale de facto dopuszcza selek-
cję i zniszczenie tych, co nie rokują albo mogą być 
obarczone nieuleczalną wadą. Eliminacja ta podlega 
arbitralnej decyzji. Po drugie, ustawa niby ogranicza 
liczbę zarodków do sześciu, ale wprowadza wyjątki 
i zasadniczo jest spór. Definicja zarodka jako zbioru 
komórek. Równie dobrze można tak definiować pła-
tek kwiatu czy czubek kociego nosa, równie dobrze 
można mówić, że jest to fragment biomasy. Tu mi coś 
zgrzyta, ale jest to logiczne. Jeżeli chcemy przepro-
wadzić taką ustawę, to taka definicja zarodka również 
jest pewną konsekwencją. Ustawa jest według mnie 
zła i skrajna.

Argument, że dziś obowiązuje wolnoamery-
kanka, więc i tak będzie lepiej, jest fałszywy. Pan 
senator Misiołek mówił, że dla konserwatysty jest 
to krok w dobrym kierunku. Naprawdę? Dla mnie 
jest to schodzenie na manowce. To jest trochę tak, 
jak z ustawą śmieciową. Zdaję sobie sprawę, że to 
jest inna materia. Ale Senat był dumny z ustawy 
śmieciowej, która miała regulować gospodarkę 
odpadami i wyeliminować dzikie wysypiska. Co 
byśmy powiedzieli, gdyby nam ktoś wmawiał, że 
na siedemdziesięciu siedmiu stronach zapisano, że 
można śmiecić wszędzie oprócz ścisłego centrum 
miasta i że to i tak jest progres, że i tak będzie le-
piej, niż było, a poza tym badano opinię publiczną 
i 95% Polaków powiedziało, że są za porządkiem 
i nieśmieceniem. W minimalnym stopniu coś re-
gulujemy, a skutków nie umiemy do końca przewi-
dzieć, oprócz jednego: tworzymy politykę, w której 
nie ma dialogu, jest tylko plemienne rozjeżdżanie 
mniejszości przez większość. Nie ma jakiejkolwiek 
chęci dialogu. Oczywiście, że to się może zmienić, 
większość może być mniejszością, ale czy to zmieni 
naszą politykę? Ja głęboko wierzę, że polityka to jest 
coś więcej niż kto kogo, a ustawy mogą być two-
rzone w dialogu i przy kompromisie. Była ustawa 
o ochronie płodu ludzkiego. Powstała w konsensusie, 
po dużej kłótni, ale w konsensusie. Nie jest wygodna 
dla prawicy i nie jest wygodna dla lewicy, ale od 
dwudziestu lat obowiązuje.

Będę głosował za wszystkimi poprawkami, które 
choć trochę mogą ustawę ulepszyć, ale obawiam się, 
że będę zmuszony do głosowania przeciw tej ustawie. 
Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Bog-
dan Borusewicz)

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

Pająka.

warzystwa należało. Sprzeciwiać się temu umiał 
właściwie tylko Kościół katolicki, obśmiewany, 
oskarżany o odwracanie się od nauki – ale osta-
tecznie to Kościół miał rację.

Skądinąd obawiam się, że po stu latach znowu 
wraca moda na eugenikę. W miejsce inżynierii 
społecznej pojawia się taka eugenika indywidual-
na. Wydaje mi się, że to już bardzo mocno widać 
w Stanach Zjednoczonych.

Ale wróćmy do obaw genetyczno-populacyj-
nych. Nie przeraża mnie większy procent dzieci 
z różnego rodzaju deficytami wśród dzieci poczę-
tych metodą in vitro. Nadal są to niewielkie liczby 
chorób, które to choroby są stosunkowo rzadkie. 
Jeśli są w pierwszym pokoleniu, to powiedziałbym: 
co z tego. Jeżeli są to dzieci chciane i jeżeli po-
chodzą od rodziców dotkniętych deficytem, jakim 
jest niepłodność, to w efekcie być może będzie 
także i taki skutek, że one będą czymś obarczone. 
Problem jest w dłuższej perspektywie. Powołam się 
tutaj na autorytet wrocławskiego genetyka, profeso-
ra Stanisława Cebrata. Każdy z nas ma kilkanaście 
genów uszkodzonych. Każdy z nas dostaje pary ge-
nów: od matki i od ojca. I jak jeden gen jest uszko-
dzony, to drugi, który też za to samo odpowiada, ra-
czej jest prawidłowy. W związku z tym dany deficyt 
się nie objawia. Ale jeżeli z takim deficytem spotka 
się następna osoba, która też ma podobny deficyt, 
to się to już ujawni – i często ujawnia się w postaci 
śmiertelnej choroby. I wtedy jest to pewien problem 
dla całej populacji. Jeżeli zwiększymy liczbę dzieci 
z in vitro, gdzie procentowo niebezpieczeństwo 
pewnych chorób jednak jest większe, to będziemy 
mieli także problem w następnych pokoleniach, je-
żeli chodzi o dużą skalę pewnych zjawisk. Podobnie 
będzie z przekazywaniem bezpłodności, bo jeżeli 
bezpłodność była genetycznie uwarunkowana, to 
ona chociażby po linii Y, czyli po linii męskiej, bę-
dzie przekazywana dalej, następnym pokoleniom. 
W jakiś sposób będzie się zarażać niepłodnością 
także tych, którzy w tej drabince pokoleniowej są 
z części nieobarczonej tym deficytem. Naturalnie 
obserwowana częstość mutacji nie jest przypad-
kowa, ale przez naturę precyzyjnie dostrojona, co 
pozwala populacji przystosowywać się do zmienia-
jących się warunków. Mam tu na myśli chociażby 
kolor skóry. Przekraczanie jednak progu naturalnej 
częstości mutacji może prowadzić do katastrofy. 
Symulacje komputerowe pokazują, że proces takiej 
katastrofy może przebiegać w sposób gwałtowny. 
Można w to nie wierzyć, ale takie niebezpieczeń-
stwo jest i takie niebezpieczeństwo naukowcy zgła-
szają. Może warto w związku z tym być ostrożnym, 
jeżeli nie znamy skutków na przyszłość?
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przyjść na świat. W tym czasie, 25 lipca 1968 r., gdy 
papież Paweł VI ogłosił encyklikę „Humanae Vitae”, 
o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania 
życia, ona miała już pięciu synów. I nie wiedząc o tej 
encyklice, ona głosiła… Ona wyrażała to w bardzo 
krótki i jasny sposób: lepiej dziesięciu wołać po imie-
niu, niż mieć jedno na sumieniu. Nie była ani profe-
sorem – skończyła siedem klas szkoły podstawowej 
– ani senatorem, ani ministrem. Nigdy nie potępiała… 
A znała kobiety, które pozbyły się dziecka, i widziała, 
co one później przeżywały. Chociaż znalazłbyś tysiąc 
argumentów za usunięciem dziecka, to jednak lepiej 
dziesięciu wołać po imieniu. W tej mądrości wspierał 
ją mąż, mój ojciec, który bardzo często powtarzał 
nam, swoim synom: co jeden głupi kupi, to dziesięciu 
mądrych nie sprzeda. Ileż mamy takich przypadków 
w różnych dziedzinach życia, że co jeden nierozumny 
napsuje, tego dziesięciu mądrych, uczciwych nie jest 
w stanie naprawić. A czy to w sposób szczególny 
nie dotyczy tego bardzo delikatnego tajemniczego 
momentu, jakim jest poczęcia życia, jego rozwoju 
w łonie matki, narodzenia? Czy dzisiaj, kiedy nie mi-
nęło jeszcze jedno pokolenie, tej dewizy mojej matki 
nie odwrócono o 180°? Nie ma żadnego problemu, 
żeby zniszczyć, zabić dziesięcioro poczętych dzieci, 
dziesięć zarodków, by urodzić, mieć jedno dziecko.

Pani premier ogłosiła po głosowaniu sejmowym 
wielki sukces polskiej wolności. Można by rzec, że 
nareszcie dołączyliśmy do krajów wiodących, jeśli 
chodzi o postęp i demokrację, takich jak na przykład 
Anglia. Od 1990 r., jak podaje brytyjski departament 
zdrowia, za pomocą in vitro wyprodukowano ponad 
trzy miliony osiemset tysięcy ludzkich istnień, zwa-
nych oficjalnie embrionami, ale do 2006 r. jedynie 
sto dwadzieścia dwa tysiące dzieci ujrzały światło 
Boże. Reszta, czyli trzy miliony sześćset siedem-
dziesiąt osiem tysięcy, umarło w mrokach ciemności, 
w milczeniu świata pozbawionego prawdy i dobra. 
Oto dowód na koszmar metody in vitro, zapłodnie-
nia na szkle. To był cytat z artykułu pana Wojciecha 
Reszczyńskiego. Muszę się poprawić, jeśli chodzi 
o poprzedni fragment mojej wypowiedzi: nie ma żad-
nego problemu, żeby zniszczyć około trzydzieściorga 
poczętych dzieci, by mieć jedno. Właśnie taka pro-
porcja wynika z tych danych.

Kogo wyleczy ustawa o leczeniu niepłodności? 
W jaki sposób? Jeszcze nie słyszałem, nie czytałem 
o tym, by dzięki metodzie in vitro kobieta odzyskała 
płodność. Jak to się stanie dzięki tej ustawie? O tym, 
że dzięki naprotechnologii kobiety, pary zostały wy-
leczone, czytałem, słyszałem. Na świecie pojawiły 
się dzieci poczęte w naturalny sposób dzięki leczeniu 
tą metodą, a nawet więcej, po pierwszym porodzie 
nastąpiły kolejne poczęcia. Dlaczego więc ta metoda 
nie jest dofinansowana i dlaczego nie jest promowana? 
Komu na tym zależy?

Senator Andrzej Pająk:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Panie Ministrze!

W Poznaniu w 2011 r. odbyły się wyjątkowe spo-
tkanie i dyskusja, która trwała trzy godziny, a spo-
tkali się i dyskutowali profesor Marian Szamatowicz 
i profesor Thomas Hilgers. Polski profesor to, można 
powiedzieć, ojciec lekarz pierwszego dziecka z in 
vitro, a Amerykanin to chirurg, ginekolog i twórca 
naprotechnologii. „Mojżesz w Księdze Wyjścia wzy-
wa do rozmnażania się. A wy słuchacie Kościoła, 
który mówi wam, że dziecko to dar” – taki zarzut 
skierował w stronę amerykańskiego gościa profesor 
Szamatowicz. „Dziwne, że do naszej dyskusji o in 
vitro i naprotechnologii z uporem wtrąca pan, profe-
sorze, argumenty wiary. Używajmy tylko tych me-
dycznych” – odpowiedział profesor Hilgers. Trochę 
zbity z tropu, z zabarwieniem ironicznym, profesor 
Szamatowicz powiedział: „Pan nie jest naukowcem, 
profesorze Hilgers. Wyników pańskich badań nikt 
nie powtórzył na świecie. Nie widziałem też pana 
na żadnym naukowym zjeździe”. Na to spokojnie, 
z godnością odpowiedział profesor Hilgers: „Cóż, 
kolego, nikt nie zaprasza mnie na zjazdy, w których 
pan uczestniczy, bo jesteśmy z dwóch różnych świa-
tów. Polecam panu podręcznik do naprotechnologii, 
przekona się pan, że wiemy na temat niepłodności 
więcej niż pan i że nie niszczymy zdrowia pacjentek 
i nie zabijamy ludzkich istnień, tak jak pan to robi”.

Jakże wiele mówiąca jest ta wymiana zdań po-
między znamienitymi, ale stojącymi po przeciwnych 
stronach barykady osobami, profesorami. Czy toczą-
ca się dzisiaj w Senacie dyskusja o in vitro nie jest 
odbiciem tamtego dyskursu? Problem jest ten sam, 
senatorowie mają przeciwne zdania, są podzieleni. 
Po której stronie jest moje miejsce, po której stronie 
ja stoję? Odpowiadam jednoznacznie: po stronie pro-
fesora Hilgersa. Jestem, jak odchodzący prezydent 
Bronisław Komorowski, za życiem, ale różnimy się 
z panem prezydentem Komorowskim o 180°, jeśli 
chodzi o drugą część jego wypowiedzi – ja jestem 
przeciw in vitro. 

Mój wybór jest spotęgowany tym, co mi powie-
dzieli, już niestety świętej pamięci, rodzice, tym, 
co mi przekazali poprzez swoje postępowanie, 
a co umocnili tacy uczeni jak na przykład profesor 
Ludwika Sadowska, która mówiła, że życie człowieka 
rozpoczyna się w momencie zapłodnienia, czy profe-
sor Mieczysław Ujec, mówiący, że początkiem życia 
człowieka jest zapłodnienie. Z tego wynika dla mnie 
jednoznacznie, że zniszczenie zarodka jest zniszcze-
niem życia. Moja matka, prosta, zwyczajna, wiejska 
kobieta miała pięciu synów, pracowała w wiejskim 
ośrodku jako salowa. Wraz z położną, we dwie, po-
magały rodzącym kobietom, by ich dzieci mogły 
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(senator A. Pająk) nator Borowski. Chciałbym mianowicie niezwykle 
podziękować panu ministrowi Winnickiemu. To on 
wprowadził i utrzymał niezwykle wysoki poziom 
dzisiejszej debaty, przynajmniej w części pytań do 
przedstawiciela rządu. Rozwiał bardzo wiele moich 
wątpliwości, pogłębił moją wiedzę i zaprezentował 
budzące zaufanie przygotowanie – jak rozumiem, nie 
tylko swoje, lecz także zespołu, który przygotowywał 
ustawę. Chciałbym, tak jak pan senator Borowski 
i zapewne inni senatorowie, podziękować mu za pre-
zentację ustawy.

Druga refleksja jest następująca. To, co mnie poru-
szyło w wielu pytaniach, w wypowiedziach… Wiele 
wątków można było przewidzieć, mogłem się spo-
dziewać, że pojawią się pewne głosy. Ale to, co mnie 
zaskoczyło, negatywnie zaskoczyło, to, powiedział-
bym, taki niespotykany brak empatii. Wydaje mi się, 
że każdy, kto przeżywał swoje ojcostwo, ciąże swojej 
żony, ciąże swoich dzieci, wie, ile jest w tym niepo-
koju, ile jest lęku, ile jest strachu, że coś się nie uda. 
Jeżeli możecie państwo tak lekko o tych sprawach 
rozmawiać, mówić o genetycznych wadach i scho-
rzeniach psychicznych… To się powtarzało w kilku 
pytaniach. Pan minister odpowiadał, że nie ma na 
to żadnych twardych dowodów, a państwo tworzą 
psychiczny nacisk na wszystkich zdesperowanych 
ludzi, którzy będą stosować i którzy stosują metodę 
in vitro. I jeśli w wyniku tych stresów, w wyniku 
opowiadania o tych wszystkich ciężkich chorobach 
i nieszczęściach, w wyniku takich presji, dzieci tych 
ludzi będą miały jakieś wady, to będziecie się za to 
smażyć w piekle, o którym ciągle opowiadacie.

(Senator Zdzisław Pupa: Nie ty będziesz sądził.)
Nie. Ale…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze 

Pupa, przywołuję pana do porządku. Dziękuję bar-
dzo.)

(Senator Zdzisław Pupa: Ja tylko odpowiadałem, 
bo to było do mnie.)

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Nie, to nie było 
do pana. Proszę nie przeszkadzać. Proszę bardzo.)

Chodzi mi o to, że jest to po prostu nieludzkie, 
a może właśnie arcyludzkie. Jak słyszę o tych wszyst-
kich wadach, o małogłowiu i krótkogłowiu, to mam 
jedną nadzieję: że przynajmniej twardogłowie nie 
będzie się przenosić drogą in vitro.

Po tej debacie, po wysłuchaniu wszystkich ar-
gumentach, które przedstawił pan minister, chciał-
bym poprzeć wniosek, który zgłosiła pani senator 
Chybicka. Jestem po prostu przekonany, że ta ustawa 
jest potrzebna i że jest pilnie potrzebna. Myślę, że bę-
dzie to dobra ustawa uchwalona pod koniec kadencji 
naszego parlamentu. A skoro już wszyscy licytujemy 
się na katolicyzm, to powiem, że dopiero na Sądzie 
Ostatecznym się okaże, kto był dobrym katolikiem. 
(Oklaski)

Z opublikowanych w 2004 r. przez Amerykanów 
badań, którzy są pionierami w zakresie naprotechno-
logii, wynika, że w ciągu roku od rozpoczęcia lecze-
nia tą metodą 44% par doczekało się ciąży, po dwóch 
latach – 62%, w trzecim roku leczenia – 71%. Tylko 
w przypadku niespełna 30% nie udało się pomóc. 
Dlaczego zatem metoda in vitro niebędąca metodą 
leczenia niepłodności jest dofinansowana, dlaczego 
rząd tak popiera jej dofinansowanie, a odrzucana jest 
z całą bezwzględnością naprotechnologia? Pytam o to 
jeszcze raz. Uważam, że metoda in vitro tak wyle-
czy niepłodność, jak konwencja o przeciwdziałaniu 
przemocy zwalczy przemoc. Dla mnie życie nowego 
człowieka zaczyna się od zapłodnienia. Właśnie od tej 
chwili to jest dla mnie człowiek, który podlega pełnej 
ochronie prawnej, moralnej, to już jest byt i nikt nie 
ma prawa pozbawić go istnienia.

W Roku św. Jana Pawła II ustanowionym przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w roku wielkiego 
obrońcy życia, który wiele razy napominał, aby odejść 
od metody in vitro… Chyba Pan Bóg będzie musiał 
ukarać ludzkość, bo to woła o pomstę do nieba. Ten 
sam Sejm uchwalił tę ustawą o in vitro. To jakaś schi-
zofrenia. Będę głosował za odrzuceniem tej ustawy, 
bo człowiekowi przysługuje godność i prawo do po-
wołania go w sposób godny poprzez akt miłosny, a nie 
poprzez wyprodukowanie go w szklanej menzurce. 
Nie ja jestem kreatorem mającym moc dać życie, ale 
stworzenie, więc nie mam prawa poprzez to głosowa-
nie dać komuś prawa, by był panem życia i śmierci 
drugiego człowieka. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

Sepioła.

Senator Janusz Sepioł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oczywiście jak wielu z państwa, pewnie jak 

wszyscy z państwa, otrzymywałem dużo materia-
łów, starałem się je przeczytać, zapoznać się z nimi, 
słuchałem uważnie dzisiejszej debaty, ale – proszę 
się nie niepokoić – nie będę wchodził w materię me-
dyczną. Choćbym przeczytał jeszcze więcej… Moja 
baza, moje przygotowanie nie pozwalają mi wchodzić 
w medyczne niuanse, choć wielu kolegów senatorów, 
którym – tak podejrzewam – podobnie jak mi brakuje 
bazy, w te obszary się zapuszczało.

Chciałbym podzielić się z państwem dwiema 
refleksjami, które mam po dzisiejszej debacie. Jeśli 
chodzi o pierwszą, to już mnie uprzedził pan se-
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amerykanka i sprawa ta musi być jakoś uregulowana 
z maksymalnym poszanowaniem godności ludzkiej 
tak zwanych zarodków nadliczbowych.

Czy proponowana nam dzisiaj ustawa jest takim 
rozwiązaniem? Przede wszystkim chciałbym się 
zwrócić do pana ministra Winnickiego, który rze-
czywiście dzisiaj z dużym spokojem i długo tę ustawę 
tutaj prezentował. Panie Ministrze, dane nam było 
kilkakrotnie ze sobą współpracować, czasem w nieła-
twych sprawach, i zawsze ta współpraca była dla mnie 
przyjemnością i zaszczytem – to chcę podkreślić. 
Zawsze się rozumieliśmy. Ale dziś, Panie Ministrze, 
mamy w tej sprawie po prostu inny osąd etyczny. Ja 
uważam, że ustawa, którą pan dzisiaj prezentował, 
de facto ubiera w ramy prawne tę właśnie dowolność 
stosowania metody in vitro, z którą dzisiaj mamy 
w Polsce do czynienia. Przykładów jest wiele, ale ja 
się tutaj skoncentruję na trzech. 

Przykład pierwszy. Ustawa daje rok, jak rozu-
miem, na stosowanie innych niż in vitro metod ma-
jących spowodować płodność, ale jeśli lekarz wyda 
opinię, że takie leczenie będzie nieskuteczne, to ta 
opinia może być podstawą do skrócenia tego okresu. 
I nie ma żadnego mechanizmu weryfikacji tej opinii. 
Zapis ten jest więc zapisem tylko formalnie, a nie 
praktycznie tworzącym ograniczenie dla stosowania 
tej metody. 

Przykład drugi: teoretycznie ustawa dopuszcza 
w jednej procedurze utworzenie sześciu zarodków, co 
ma pozwolić na ograniczenie liczby zarodków nad-
liczbowych. Jej art. 9 ust. 2 mówi jednak: „W przy-
padku zapłodnienia pozaustrojowego dopuszcza się 
zapłodnienie nie więcej niż sześciu żeńskich komó-
rek rozrodczych – tu uwaga – chyba że ukończenie 
przez biorczynię trzydziestego piątego roku życia lub 
wskazania medyczne wynikające z choroby współist-
niejącej z niepłodnością lub dwukrotnego nieskutecz-
nego wcześniejszego leczenia metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego uzasadniają zapłodnienie większej 
ich liczby”. Otóż jeżeli dzisiaj weźmiemy po uwagę 
fakt, że generalnie Polki decydują się późno na ma-
cierzyństwo, jeżeli weźmiemy pod uwagę także ten 
fakt, że trzeba czasu, by stwierdzić niepłodność ko-
biety, i jeszcze trzeba dołożyć do tego rok, o którym 
mówi się w ustawie, to przecież możemy od razu 
jasno powiedzieć, że to, co teoretycznie ma się stać 
wyjątkiem, będzie znów tak naprawdę normą, czyli 
nie będzie czymś, co się wydarza wyjątkowo, ale tym, 
co się po prostu wydarza stale.

I przykład trzeci to jest art. 57: „Wywozu ko-
mórek rozrodczych lub zarodków z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państw in-
nych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej 
i przywozu komórek rozrodczych lub zarodków na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium 
państw innych niż państwa członkowskie Unii 

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Libickiego.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Ja chyba po raz pierwszy, od kiedy jestem sena-

torem, będę się trochę posiłkował tekstem pisanym, 
bo zagadnienie jest skomplikowane i chciałbym być 
w tej materii bardzo precyzyjny.

Najpierw kilka uwag ogólnych. Dyskutujemy dziś 
o ustawie o leczeniu niepłodności, ale tak napraw-
dę wszyscy wiemy, że jest to dyskusja o legaliza-
cji w Polsce metody zapłodnienia pozaustrojowego, 
czyli tak zwanego in vitro. Ta metoda daje życie, bo 
z jej pomocą przychodzą na świat dzieci, i to jest 
dla mnie oczywiste. Oczywisty jest jednak dla mnie 
także fakt, że przy jej stosowaniu – i tak będzie także 
pod rządami tej ustawy, nad którą dzisiaj debatuje-
my – powstają tak zwane zarodki nadliczbowe. Tak 
naprawdę prowadzimy więc dzisiaj w dużej mierze 
dyskusję naukową i filozoficzną, która stawia pytanie, 
czy zarodek jest człowiekiem.

W moim przekonaniu – i pewnie w przekonaniu 
wielu osób obecnych na tej sali – zarodek jest człowie-
kiem, jest istotą ludzką. Potwierdzają to nauki przy-
rodnicze, ale nie tylko. Potwierdził to w swojej opinii 
do tego projektu ustawy także Sąd Najwyższy, który 
napisał – znajdą to państwo na stronie 3 opinii – że 
„wiedza medyczna nie pozostawia najmniejszych wąt-
pliwości, iż stanowi on najwcześniejszą formę życia 
ludzkiego. W opinii Sądu Najwyższego przemilczanie 
ludzkiej tożsamości zarodka jest zasadniczą wadą 
projektu”. Są wśród nas pewnie także osoby, które 
szczerze to rozważywszy, wciąż jednak utrzymują, 
że zarodek nie jest istotą ludzką. Ja uważam, że jest. 
Tak więc metoda ta w moim przekonaniu z jednej 
strony daje życie, ale z drugiej strony wobec powsta-
wania tak zwanych zarodków nadliczbowych otwiera 
całą gamę najpoważniejszych i nierozwiązywalnych 
dylematów etycznych wprost dotyczących ludzkiego 
życia. I właśnie z tego powodu jestem tej metodzie 
po prostu przeciwny. Uważam, że – choć z pewno-
ścią nigdy nie zrozumiem w pełni dramatu ludzi, dla 
których jest ona jedyną szansą na dziecko – ta metoda 
nie powinna być u nas prawnie dopuszczalna. Wiem 
jednak, że prawo w Polsce jest stanowione w parla-
mencie i moje własne zaangażowanie w te kwestie, 
odkąd w tym parlamencie jestem, podpowiada mi, 
że dotąd nie było ani dziś nie ma większości opo-
wiadającej się za takim rozwiązaniem. Wiem też, 
że dziś w tej sprawie panuje, jak to się mówi, wolna 
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(senator J.F. Libicki) były wylewane do zlewu; ja oczywiście upraszczam 
sprawę, ale jednocześnie pokazuję, że takie rzeczy są 
możliwe – nie chcemy się kierować filozofią wyboru 
mniejszego zła. Chcemy, żeby została przyjęta taka 
ustawa, którą nie tylko będziemy mogli zaakceptować 
w naszym sumieniu, ale którą zaakceptuje także nasz 
rozum i będziemy mogli my, senatorowie, którzy od-
powiadamy przed narodem i przed sobą, powiedzieć, 
że ze swojego obowiązku dobrze się wywiązaliśmy.

Chciałabym Ministerstwu Zdrowia podziękować 
za dużą pracę, którą państwo wykonaliście. Jestem 
przekonana co do tego, że jesteście otwarci na nasze 
podpowiedzi w zakresie zmian, które w naszej ocenie 
są konieczne.

Przechodząc do konkretów, te najbardziej koniecz-
ne poprawki ułożę w cztery grupy. Wierzcie mi, że 
gdyby można było, to… Naprawdę dużo więcej tych 
poprawek trzeba by złożyć. Na przykład taka sprawa 
jak wiek kobiety, wobec której może być ta procedu-
ra stosowana, czy kwestie… My chcielibyśmy, żeby 
sprawy najbardziej kluczowe, najistotniejsze zostały 
uporządkowane. Mamy propozycję kompromisu, któ-
ry… No, w pewnych sprawach nie ma kompromisu. 
To jest propozycja takiego uporządkowania tej usta-
wy, żeby wszyscy mogli spojrzeć w lustro i powie-
dzieć, że dobrze spędzili ten czas.

Pierwsza grupa poprawek dotyczy kwestii, która 
dzisiaj wielokrotnie była poruszana. Ja jestem za-
chwycona wykładem czy wypowiedzią profesora 
Hodorowicza. Panie Profesorze, pan swoją wypo-
wiedzią dał mi, dał nam wszystkim… Chyba nie ma 
osoby, która by miała jakiekolwiek wątpliwości co 
do tego, od którego momentu powstaje życie. I tu nie 
ma żadnego relatywizmu. My chcemy poprawić de-
finicję zarodka i mamy konkretną propozycję w tym 
zakresie: zarodek to jest organizm ludzki w najwcze-
śniejszym stadium rozwoju, od momentu połączenia 
genomów żeńskiej komórki rozrodczej, czyli komórki 
jajowej, i męskiej komórki rozrodczej, czyli plemnika, 
w momencie zapłodnienia aż do momentu zagnież-
dżenia się w śluzówce macicy. (Oklaski)

Druga grupa poprawek zmierza do tego, żeby 
uszanować zasadę konstytucyjną związaną z tym, 
że najlepsze warunki do wychowywania dzieci są 
w rodzinie. Proponujemy – to jest bardzo duża licz-
ba poprawek; one mają charakter techniczny – żeby 
in vitro było możliwe dla małżeństw. Nie dziwcie 
się państwo, że tak dużo będzie tych technicznych 
poprawek. Likwidujemy dwie instytucje – dawstwo 
i dawstwo partnerskie – które w ustawie są opisane, 
wprowadzamy jedno pojęcie, „dawstwo”, i porząd-
kujemy…

Trzecia grupa poprawek dotyczy ograniczenia 
liczby zarodków do dwóch. Uważamy, że to jest opty-
malna liczba zarodków, które powinny bezpiecznie 
zagnieździć się w ciele kobiety. Konsultowaliśmy tę 

Europejskiej dokonuje bank komórek rozrodczych 
i zarodków, posiadający pozwolenie na wykonywanie 
tych czynności”. Czyli, krótko mówiąc, oznacza to, 
że wywóz i przywóz komórek i zarodków z innych 
krajów Unii Europejskiej jest poza wszelką kontrolą. 
Tu znów, w tym art. 57, mamy, moim zdaniem, tak 
naprawdę ochronę pozorną.

Niestety takich przykładów w tym projekcie jest, 
moim zdaniem, bardzo wiele. Wystarczy tu podać 
choćby całą kwestię przechowywania zarodków i ich 
dalszego losu.

W związku z tym, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 
i ze wszystkich przedstawionych względów – o ile 
w trakcie naszych prac nie zostaną zgłoszone po-
prawki, także te, pod którymi się podpisałem, a które 
w sposób istotny będą chroniły prawa tak zwanych 
zarodków nadliczbowych – będę głosował przeciwko 
tej ustawie. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Helenę 

Hatkę.

Senator Helena Hatka:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chociaż pora nie sprzyja temu, żeby zajmować 

się tak poważną ustawą – a zgadzam się z kolegami 
senatorami, że to jest chyba najważniejsza ustawa, 
jaką się zajmujemy – to jesteśmy w pełni sił i jesteśmy 
gotowi pracować do rana, żeby rządowy projekt usta-
wy o leczeniu niepłodności został uchwalony przez 
Senat w formie jak najbardziej doskonałej.

Ja z dużą uwagą, jako sekretarz, przysłuchiwa-
łam się dyskusji, która dzisiaj przez cały dzień u nas, 
w Senacie, się odbywała. Muszę powiedzieć – i to 
trzeba powiedzieć głośno – że to była duża przygoda 
intelektualna. Niezależnie od opcji politycznej ko-
ledzy senatorowie rzeczywiście pochylili się nad tą 
ustawą, a ci, którzy w przyszłości będą interesowali 
się naszymi pracami… właśnie przy okazji tej ustawy 
dużo ciekawych, interesujących i głębokich myśli 
zostało wypowiedzianych.

Zabieram głos, ponieważ dzisiaj zadawane były 
pytania… Może inaczej: w powietrzu wisiało pytanie, 
dlaczego wstrzymałam się od głosu w czasie głoso-
wania na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Publicznie 
mówiłam, że po to, żeby zgłosić poprawki. I tak się 
stanie. Wraz z kolegami chcemy zgłosić poprawki, 
ponieważ wiedząc, że konieczne jest uregulowanie 
procedury in vitro, bo wolnej amerykanki w na-
szym kraju być nie może – nie chcemy, żeby zarodki 
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(senator H. Hatka) Senator Bogdan Pęk:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chciałbym podziękować przedmówczyni, pani 

senator Hatce, bo o tym właśnie chciałem powie-
dzieć, powtórnie zabierając głos. To jeszcze można 
poprawić w taki sposób, iżby w ogóle możliwa była 
dyskusja o przyjęciu tego rozwiązania. Chciałbym 
prosić pana ministra, żeby pan minister bardzo rze-
telnie to rozważył. Bo jeżeli znowu będziemy mieli 
do czynienia z taką sytuacją, że w jednym głosowaniu 
odrzucone zostaną wszystkie poprawki, to oprócz 
tych wszystkich wad, o których tu szczegółowo była 
mowa, trzeba będzie powiedzieć, że towarzyszy temu 
jeszcze polityczna zła wola, która zmierza do usank-
cjonowania rozwiązania prawnego, które jest jed-
nym z najbardziej radykalnych w całej współczesnej 
Europie. Moim zdaniem wystarczy tylko odrzucić 
wniosek o odrzucenie wszystkich poprawek w jed-
nym głosowaniu i pojedynczo rozważać przyjęcie 
lub odrzucenie kolejnych poprawek. Jest czas na to, 
żeby się do nich ustosunkować. 

Myślę, że utrzymywanie ustawy w postaci, którą 
pan minister, nie wiedzieć czemu tak tu chwalony, 
przedstawia – bo to jest właściwie ustawa pana mi-
nistra – zmierza do tego, żeby wszystkie wady stały 
się obowiązującym prawem i żeby wokół potencjal-
nego, prymitywnie przedstawionego jako leczenie 
niepłodności faktu stworzył się wielki interes, wielki 
biznes, żeby w klinikach rozpoczęły się działania 
stawiające zarodek ludzki na granicy towaru han-
dlowego. To jest absolutnie nie do przyjęcia. Przede 
wszystkim dlatego, jak mówiłem w pierwszym swo-
im oświadczeniu, że burzy to absolutny fundament 
cywilizacji ludzkiej, polegający na tym, że nie tylko 
mówi się „nie zabijaj”, ale także uświęca się ludzkie 
życie jako życie podmiotu, który w żaden sposób 
nie może być relatywizowany. Nie może być dobrem 
tworzenie jednego życia kosztem iluś innych żyć. 
Sprawa sześciu zarodków jest nie do przyjęcia. Jeżeli 
już, to działajmy na wzór niemiecki: dwa wszczepio-
ne zarodki i żadnych wolnych zarodków, które będą 
mogły być przedmiotem takiego czy innego obrotu. 
To jest po prostu całkowicie niezgodne ze wszystki-
mi zasadami humanizmu ludzkiego, humanizmu, na 
którym została zbudowana cywilizacja. I wszystkim 
tym, którzy uważają, że postęp naukowy może być 
oderwany od etyki, mówię – i nie tylko ja tak mówię, 
tak mówi wielu wybitnych ludzi, nie tylko politycy – 
że będzie to początek regresu cywilizacyjnego, który 
może prowadzić tylko do stopniowego schyłku naszej 
cywilizacji, bowiem braku etyki nie zastąpi rozwój 
techniczny i tak zwany naukowy.

Proszę państwa, na koniec powiem tak: myślę, że 
niezależnie od tego, co niektórzy myślą, ta ustawa nie 
może nazywać się ustawą o leczeniu. Proszę państwa, 

sprawę z fachowcami i wiemy, że to jest bezpieczna 
metoda. Jesteśmy przekonani, że ta metoda będzie 
przynosiła dobre efekty.

Czwarta grupa poprawek dotyczy instytucjonalne-
go wdrożenia tej ustawy. Po prostu chcemy funkcjo-
nalnego oddzielenia centrum leczenia niepłodności 
od ośrodka leczenia niepłodności. Chodzi o to, żeby 
w centrum leczenia niepłodności odbywało się lecze-
nie, o którym mówimy, czyli leczenie niepłodności, 
a w ośrodku leczenia niepłodności – odbywały się 
procedury in vitro. I wtedy będziemy mieli pewność, 
że w Polsce powstanie sieć centrów leczenia niepłod-
ności, gdzie te ponad 90% osób, które mają szanse 
mieć dzieci, tylko trzeba je leczyć, takie wsparcie 
interdyscyplinarne otrzyma.

Oczywiście są także poprawki jakby powiązane, 
dotyczące art. 2 ust. 1, które mówią… I tutaj jest defi-
nicja terminu „testowanie” – czynności polegających 
na przeprowadzeniu badań mających na celu określe-
nie przydatności komórek rozrodczych do zastosowa-
nia u ludzi w procedurze medycznie wspomaganej… 
Ta poprawka uniemożliwiałaby eugeniczną praktykę, 
jaką jest testowanie ludzi we wczesnej zarodkowej fa-
zie prenatalnego rozwoju człowieka. I ta połączona… 
ta ostatnia poprawka dodaje zdanie: „Zabezpieczenie 
płodności na przyszłość nie może polegać na two-
rzeniu zarodków ludzkich w celu przechowywania”. 
Proponowana zmiana wprowadza zasadę gwaran-
tującą ochronę zarodka. Kolejna poprawka z tym 
związana mówi, że zarodki powstałe z komórek roz-
rodczych pobrane w celu dawstwa, które nie zostały 
zastosowane w procedurze medycznie wspomaganej 
prokreacji, są przechowywane w warunkach zapew-
niających im należytą ochronę do czasu przeniesienia 
ich do organizmu biorczyni. Chodzi o to, że nie wy-
eliminujemy mrożenia zarodków, bo proszę pamiętać, 
że w wyjątkowych okolicznościach mogą się zdarzyć 
takie sytuacje, że ktoś zrezygnuje, może zdarzyć się 
jakiś zgon, mogą zdarzyć się jakieś losowe przypadki 
i to są propozycje właśnie na takie okoliczności.

To są nasze propozycje, które oczywiście nie wy-
czerpują wszystkich zmian, które w ustawie…

(Senator Stanisław Iwan: Czyje propozycje?)
Są to propozycje senatora Iwana… Najlepiej bę-

dzie, jak odczytam. Poprawki składają: senator Helena 
Hatka, senator Stanisław Iwan, senator Libicki, sena-
tor Obremski i senator Hodorowicz. Proszę o poparcie 
tych poprawek. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 

Pęka.
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(senator B. Pęk) dować o losie setek tysięcy Polaków borykających 
się z problemem niepłodności. W Waszych rękach 
leży ich przyszłość: czy będą mogli skorzystać ze 
skutecznej i bezpiecznej terapii w kraju, czy po tę 
pomoc będą musieli wyjeżdżać za granicę”. Ja odpo-
wiadam, że moja ręka pójdzie w górę i zagłosuje na 
„tak”, czyli za przyjęciem tej ustawy – za przyjęciem 
jej bez poprawek. Dziękuję.

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

Seweryńskiego.

Senator Michał Seweryński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Późno jest, zmęczeni jesteśmy, więc muszę za-

cząć od czegoś takiego, co by trochę nas ożywiło. 
To będzie możliwe, gdyż pan senator Borowski ze-
chciał jeszcze zostać, a nie wiedział, że będę z nim 
polemizował. Jestem z tego powodu zadowolony, tym 
bardziej że polemika z wytrawnym szermierzem sło-
wa dodaje uroku.

Pan senator powiedział mniej więcej – jeżeli nie-
dobrze streszczę, to proszę mnie poprawić – że kwe-
stia dopuszczenia procedury zapłodnienia pozaustro-
jowego zwanego in vitro to jest kwestia wyznaniowa, 
bo w preambule jest powiedziane, że można dobro, 
prawdę i piękno wyprowadzać z wiary w Boga albo 
z innych źródeł. Ponieważ wielu kolegów, moim zda-
niem słusznie, łączyło swoje wypowiedzi ze swoją 
wiarą religijną, można było myśleć, że ten podział 
jest właściwy. Ale nie jest, Panie Senatorze, właściwy. 
I w tej sprawie będę polemizował. Zgadzam się, że ta 
piękna preambuła jest wartością naszej konstytucji, 
bo stara się zjednoczyć nas wszystkich – i wierzą-
cych, i niewierzących – wokół pewnego minimum 
aksjologicznego, tej prawdy, tego dobra i tego piękna. 
I sprawiedliwości, bo tam jest jeszcze mowa o spra-
wiedliwości. One muszą stanowić minimum aksjo-
logiczne naszego ustroju państwowego. To minimum 
musi istnieć, możemy je wyprowadzać z różnych źró-
deł, ale to dobro, ta prawda i to piękno muszą być 
podstawą naszego ustroju, naszego systemu, naszego 
państwa, naszego prawa.

Co do tego minimum, do tego kanonu aksjolo-
gicznego należy? Na przykład godność człowieka. 
Niezależnie od tego, z jakiego źródła ją wyprowa-
dzamy, uważamy, że jest nienaruszalna. Na przy-
kład małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, 
o czym mówi konstytucja. Czy nadamy temu podło-
że religijne, czy podłoże pozareligijne, jest to kanon 
wartości zapisany w naszej konstytucji. Pojęciem 
należącym do kanonu tych wartości jest rodzina, 

to jest cynizm, który polega na prostej zasadzie. Nie 
ma ani jednego przykładu… Jeżeli ktoś poda mi przy-
kład tego, że w wyniku zastosowania tej procedury 
jakaś kobieta uzyskała płodność albo jakiś mężczyzna 
uzyskał płodność, to wtedy będę mógł się zgodzić na 
taką nazwę ustawy. To jest po prostu obejście, to jest 
erzac, którego dopuszczalność jest wątpliwa i który 
w żadnym razie nie może być nazywany leczeniem. 
Są o wiele tańsze metody. A dopuszczanie do cier-
pienia współczesnych Polaków z powodu ogranicze-
nia dostępu do służby zdrowia, do podstawowych 
zabiegów, do leczenia dzieci, przy jednoczesnym 
planowaniu wydania na in vitro co najmniej 250 mi-
lionów zł, jest zgoła nieetyczne. Wydajność metody 
sięga zaledwie kilku procent… Młoda kobieto, nie 
śmiej się, bo...

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, Panie 
Senatorze.)

…bo nie ma w tym nic śmiesznego.

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

Dowhana.

Senator Robert Dowhan:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym jeszcze raz podziękować panu mini-

strowi i całemu zespołowi za tak wyczerpujące od-
powiedzi i poświęcony nam czas. Panie Ministrze, to 
była naprawdę dobra lekcja biologii, za którą dziękuję. 
Moja wiedza na ten temat była wcześniej naprawdę 
znikoma. Fakt, że pan, z całym zespołem, jest tutaj do 
tej pory, co się rzadko zdarza, świadczy o tym, że bar-
dzo panu zależy, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, 
być tu do końca i wsłuchać się w każdy głos, nawet 
krytyczny, który pada z trybuny. A padło dzisiaj tyle 
różnych porównań i stwierdzeń, powoływano się na 
tak różne autorytety, że trudno jest o tak późnej porze 
polemizować z tymi wszystkimi głosami.

Jak to jest, że za in vitro jest według różnych 
sondaży około 80% Polaków, a tyle słyszę tu nega-
tywnych głosów na temat stosowania tej metody? 
O przyjęcie ustawy apelowali do nas, do Senatu, 
profesorowie z Białegostoku, będący w zespole, 
który ponad dwadzieścia siedem lat temu dopro-
wadził do pierwszych w Polsce narodzin dziecka 
poczętego metodą zapłodnienia pozaustrojowego. 
Profesorowie wystosowali list otwarty do prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego, Marszałka Senatu 
Bogdana Borusewicza, oraz do nas, w którym napi-
sali: „To Wy w najbliższych dniach będziecie decy-
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(senator M. Seweryński) Senator Rafał Muchacki:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Gratuluję niektórym z państwa takiej pewności 

– ja absolutnie nikogo nie oceniam, bo każdy ma 
prawo mieć tego typu odczucia – ale ja tej pewności 
nie mam, mam za to wiele pytań, wiele wątpliwości 
i wiele kwestii mnie nurtuje. Mówiono tu dziś tyle 
o wadach wrodzonych dzieci poczętych z pomocą 
metody in vitro. A przecież każdy z nas zna historie 
z XIX wieku, kiedy wśród ludzi poczętych w sposób 
naturalny było bardzo wiele chorych umysłowo czy 
urodzonych z różnymi schorzeniami, i potem się oka-
zywało, że byli bardzo blisko ze sobą spokrewnieni 
i właśnie to doprowadziło do występowania takich 
schorzeń. Jeśli dobrze pamiętam, w Wielkiej Brytanii 
był chyba największy procent takich przypadków. 
Pewnie to też jest znak czasu… To, co mnie dziwi 
i zastanawia… Zwróćmy uwagę, że homoseksualiści 
w tej chwili walczą o to, żeby mogli zawierać związki 
małżeńskie, a heteroseksualiści przed tym się bronią. 
Dziwna sprawa, prawda? Ale coś takiego się dzieje 
na naszych oczach. I ja tego nie oceniam.

Naprotechnologia. No świetnie, że ta naprotech-
nologia jest. Ona wielu ludziom pomaga nie tylko 
w zapłodnieniu i potem w narodzinach dziecka, ale 
poprzez odpowiednie leczenie – nawet dietą – poprzez 
ograniczenie tak zwanych metyloksantyn, doprowa-
dza do tego, że nie ma torbielowatych jajników, bo 
zdarzają się takie rzeczy. A wiemy, że jest to jedna 
z wielu chorób, które mogą doprowadzić do bezpłod-
ności. Ale też wiemy, że od dwudziestu pięciu lat jest 
w Polsce proces in vitro i tutaj – znów nie osądzam 
nikogo – wiemy o tym, że przez dwadzieścia pięć lat 
żaden rząd w ogóle się za to nie wziął. Wiele rządów 
miało szansę, a żaden tego nie zrobił. Też nie pytam, 
dlaczego – jakieś przesłanki były. Szkoda tylko, że 
one były najprawdopodobniej polityczne, a nie etycz-
ne, bo ta etyka dwadzieścia pięć lat temu była taka 
sama, więc też trzeba się uderzyć w piersi, że coś 
takiego jest.

Ja tak rzucam takie myśli, mówię państwu o tym, 
bo to są wątpliwości, które mną targają. Wielokrotnie 
były tu przywoływane słowa naszego rodaka Jana 
Pawła II. Jego encyklika „Evangelium Vitae” z 1995 r. 
jest wprost wspaniała, zawiera całą teologię moral-
ności, mówi o wartości i nienaruszalności życia. Ale 
ona występuje przeciw karze śmierci, przeciw aborcji, 
eutanazji – a przecież, Szanowni Państwo, jak robiono 
ankietę, to się okazało, że w naszym kraju przeszło 
70% ludzi jest za karą śmierci. Na miły Bóg, jak się 
ma jedno do drugiego? Mierzmy wszystkich równą 
miarą. Jest rzeczywiście w tej encyklice parę wspa-
niałych sformułowań dotyczących zresztą… Właśnie 
mówię o embrionach, i tam jest zdanie: „szanuj, broń, 
miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu!”. 

która znajduje się pod opieką konstytucji, a nie łą-
czenie zarodków ludzkich i zwierzęcych do celów 
doświadczalnych, jak to w pewnym kraju już jest 
możliwe. Nie wprost, ale w sposób dorozumiany… 
Jest to zapisane jako brak przyzwolenia. I to też 
jest kanon. Bez względu na przekonania religijne 
nikt tego nie postuluje. Także początek człowieka 
należy do tego kanonu, który jest absolutnie niezbęd-
ny w każdym minimum aksjologicznym w każdym 
państwie, tym bardziej demokratycznym, które ma 
wpisane do swojej konstytucji takie wartości jak 
prawda, dobro i piękno. I taki początek człowieka 
nie ma uzasadnienia religijnego jako absolutnie ko-
niecznego. Wierzący mogą do tego dodawać swoje 
uzasadnienie religijne, ale przecież wszyscy zgadza-
my się co do tego – także koledzy, którzy powoły-
wali się na prawdy ewangeliczne – że to jest pojęcie 
biologiczne, genom. Pan profesor Hodorowicz, ku 
mojemu zdumieniu, wyłożył to w taki sposób, że 
nawet ja zrozumiałem. To jest pojęcie biologiczne. 
My nie spieramy się o to pojęcie, nie przypisujemy 
mu duszy ludzkiej nieśmiertelnej, bo gdyby o to 
chodziło, gdybyśmy utożsamiali genom ludzki z du-
szą ludzką nieśmiertelną, to byłoby uwarunkowane 
naszą wiarą. I wtedy pan senator Borowski miałby 
rację, gdyby powiedział: a ja takiego genomu nie 
uznaję, bo on jest uwarunkowany religijnie. A nie 
jest. Biologowie mówią, że genom to początek 
człowieka. Wobec tego nie możemy zgodzić się na 
manipulację genomem, a przynajmniej musimy nie 
dopuszczać do powstania nadliczbowych zarodków, 
bo kto manipuluje genomem, niezależnie od tego, 
czy wierzy w Boga, czy nie wierzy w Boga, podważa 
człowieczeństwo, a do tego preambuła ma się nijak, 
Panie Senatorze Borowski. Trzeba także powiedzieć, 
że in vitro i manipulowanie metodą in vitro jest szko-
dliwe z punktu widzenia ogólnoludzkiego, a w każ-
dym razie kanonów naszej konstytucji, bo podważa 
małżeństwo i rodzinę, umożliwiając rodzicielstwo 
poza małżeństwem i poza rodziną. I w tym sensie 
to jest również ustawa sprzeczna z konstytucją, bo 
sprzeciwia się konstytucyjnej ochronie małżeństwa 
i rodziny.

Mam nadzieję, że pan senator Borowski wybaczy 
mi takie bardzo personalne odniesienie, no ale z do-
brym szermierzem warto się zmierzyć.

Jestem przeciwko tej ustawie i będę głosował za 
jej odrzuceniem. Dziękuję. (Oklaski)

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

Muchackiego.
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(senator R. Muchacki) Oto państwo reprezentowane przez rząd próbuje nas 
przekonać, że potrafi sobie poradzić z tak delikatną, 
niezwykle intymną materią, jaką jest przekazywanie 
życia w warunkach laboratoryjnych. To samo pań-
stwo, które nie potrafi sobie poradzić z tak wieloma 
dziedzinami naszego życia, które nie potrafiło wy-
budować na czas autostrad albo zapobiec fuszerkom 
w czasie tej budowy, które kupuje za wysokie albo za 
szerokie pociągi, które nie potrafi wdrożyć systemów 
informacyjnych, które nie radzi sobie z ewidencją lud-
ności, pojazdów, z dostępem do informacji publicznej, 
które nie potrafi zapanować nad systemem informa-
tycznym obsługującym wybory, to samo państwo 
mówi dziś, że poradzi sobie z całą machiną puszczoną 
w ruch przy okazji in vitro, to samo państwo zapew-
nia nas, że będzie chroniło ludzkie życie i że dołoży 
wszelkich starań, żeby nie działa mu się niepotrzebna 
krzywda. Jakoś w to nie wierzę.

Dziękuję panu ministrowi, że miał cierpliwość do 
wielu pytań, które zadałem. Choć nie do końca jestem 
usatysfakcjonowany z wielu odpowiedzi pana mini-
stra, to jednak doceniam to, że nad każdym pytaniem 
się pochylił i że chciał się ze mną i ze wszystkimi 
podzielić tym, co na dany temat wie, bądź odczucia-
mi, jakie ma, bo też pytania moje tego dotyczyły. Ale 
te odpowiedzi pana ministra upewniły mnie w tym, 
że jednak warto dziś dołączyć do tych, którzy będą 
przeciw tej ustawie. Panie Ministrze, nasze państwo 
nie poradzi sobie z całym tym systemem in vitro. 
W tej chwili mówimy, że sobie z tym nie radzimy, że 
to się wymyka spod kontroli, że jest wiele zła, że jest 
wiele nieprawości. Ale tylko uchwalając tę ustawę, tak 
naprawdę damy legitymację temu, żeby to się mogło 
dziać dalej, bo nie postawimy nadzorców w każdym 
instytucie, nie zapewnimy obsługi technicznej oraz 
nadzoru w każdym biobanku i będą się tam działy 
rzeczy straszne, przede wszystkim z etycznego punk-
tu widzenia.

Pomijam, że procedura związana z in vitro jest 
niezwykle wyczerpująca, trudna, bolesna dla kobiety 
i dla mężczyzny, którzy starają się dzięki tej meto-
dzie o upragnioną ciążę, a potem o narodziny dziec-
ka. Skupiam się na tym, co tak naprawdę dzieje się 
w zaciszu tych wszystkich gabinetów. Mrożą mnie te 
określenia: selekcja; wybieranie zarodków, które są 
zdolne do dalszego rozwoju; zarodki, które przeszły 
etap eliminacji i będą brały udział w dalszym etapie 
procesu.

Zastanawia mnie, dlaczego jest tyle państw – była 
tu już o tym mowa – które nie obawiają się tego, 
co pomyśli opinia publiczna w Europie, i nie patrzą 
na to, za czym w tej chwili goni świat, tylko mówią 
wyraźnie: komórki męskie mogą być pobierane tylko 
od męża, komórki żeńskie mogą być pobierane tylko 
od żony, zarodek może być transferowany tylko do 
żony. W niektórych państwach nie ma mowy o tym, 

Nadliczbowe embriony są zabijane, redukuje się ży-
cie ludzkie do roli jedynie materiału biologicznego, 
którym można swobodnie dysponować. Mówi się 
o eksperymentach na ludzkich embrionach – oczy-
wista sprawa, że to jest rzecz niedopuszczalna. O tym 
wszystkim jest mowa w tej encyklice.

Omawiana ustawa jest bardzo ważna, wiemy 
o tym wszyscy. Mówimy o leczeniu. Pan senator 
Kraska, który tutaj został, jest jedynym chirurgiem 
oprócz mnie, ale są jeszcze inni lekarze. Jak jest noga, 
która jest objęta gangreną, zgorzelą gazową, to ją 
odcinamy i ratujemy życie. Chirurgia jest metodą 
leczenia, świadczącą jednak o niewiedzy ludzkiej, tak 
bym powiedział. Bo jeżeli czegoś nie potrafimy wyle-
czyć tabletką, kroplówką, licho wie czym, to musimy 
to obciąć – nogę, wyrostek robaczkowy, pęcherzyk 
żółciowy, itd., itd. Ale jest to leczenie. Tak więc kim 
my jesteśmy wobec tego? Barbarzyńcami, skoro wy-
cinamy chore tkanki? Ja, będąc onkologiem, wycinam 
raki, obcinam piersi i robię inne straszne, wydawałoby 
się, zabiegi – ale takie zabiegi doprowadzają do tego, 
że chory człowiek żyje, staje się zdrowy. On jest cza-
sem – a wręcz często – okaleczony. Ale jest!

Tak że takie mam dylematy.
A, proszę państwa, jeszcze jedna rzecz. Wszyscy 

jesteśmy za przeszczepami – prawda? Jeszcze kilka-
dziesiąt lat temu to była bardzo dyskusyjna sprawa, ale 
teraz jesteśmy wszyscy za przeszczepami. W latach 
sześćdziesiątych przeszczepiano… Na przykład w po-
czątkach przeszczepów nerek przeszczepiano nerki 
szympansów. Znana była też sprawa przeszczepienia 
serca świńskiego człowiekowi. Było tak i wszyscy 
o tym wiemy. I teraz zadaję takie pytanie: jest młoda 
kobieta i ze względu na przykład na chorobę nowo-
tworową ma wyciętą macicę, a potem przeszczepia jej 
się macicę – bo już robi się takie operacje – i ona też 
chce być matką. Tak że jest dużo dylematów.

To wszystko na pewno trzeba uporządkować, nie 
uciekniemy od tego. Jest próba uporządkowania tego 
i apeluję, żeby po prostu skorzystać z tej możliwości. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Krzysztofa 

Słonia.

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Bardzo jestem wdzięczny, że choć tak skromne, ale 

jednak jest audytorium, z którym można się podzielić 
swoimi wątpliwościami, ale także swoją pewnością. 



112
78. posiedzenie Senatu w dniu 8 lipca 2015 r.

Ustawa o leczeniu niepłodności (cd.)

(senator K. Słoń) myślenia – czy trafią do takiej rzeczywistości jak ta 
opisywana w pierwszej części preambuły konstytucji, 
czy też trafią w jakąś nicość. Ani jednym, ani drugim 
nie jest potrzebny tak ciężki plecak odpowiedzialno-
ści, który ciągnie nas w kierunku otchłani, a którym 
byłoby przyjęcie tej rozpatrywanej ustawy. Wierzę 
w to, że większość tej Izby opowie się za życiem i bę-
dzie za odrzuceniem tej ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

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

Pocieja.

Senator Aleksander Pociej:
Jest późna godzina. Widzę, że po stronie moich 

przyjaciół, senatorów z Prawa i Sprawiedliwości, 
zostali wyłącznie parlamentarzyści, których akurat 
bardzo szanuję i którzy przedstawili pewne logiczne, 
możliwe do przyjęcia argumenty. Żałuję, że wyszedł 
marszałek Karczewski.

Rozpatrywana ustawa dla mnie jako prawnika 
zmienia bardzo dużo. Bardzo żałuję, że we wszyst-
kich głosach krytycznych nie usłyszałem ani razu 
tego, że w stosunku do tego, co jest dzisiaj, następuje 
olbrzymi postęp. Uważam to za pewne zakłamanie. 
Bo skoro mówimy o tym, że kreuje się rzeczywistość 
– a taki jest zarzut w stosunku do rządu, w stosunku 
do senatorów Platformy Obywatelskiej – i że jest to 
coś złego, to chciałbym, żeby ktokolwiek z was po-
wiedział choć raz, bo to takie jest minimum uczci-
wości, jak jest dzisiaj. Chcecie odrzucenia tego czy 
chcecie, żeby było tak, jak teraz jest? Myślę, że nie…

(Głos z sali: O, kazanie.)
…ponieważ teraz jest dużo gorzej. I jakakolwiek 

logika wskazywałaby na to, że nie powinniście od-
rzucać tego w całości, ale raczej powinniście wpro-
wadzić pewne zmiany. Po co? Żeby było lepiej, a nie 
żeby było gorzej. Jeżeli to odrzucicie, jeżeli będziecie 
głosowali przeciwko temu, to niejako wrócicie do 
Bantustanu. I chciałbym, żebyście o tym pamiętali.

Jeżeli będziecie, Szanowni Koledzy, upierali się 
przy tym, żeby odrzucić zapisy, które my propo-
nujemy, to okaże się, że jesteście za mordowaniem 
zarodków, ponieważ w tej chwili nie ma żadnego 
ograniczenia, a ta ustawa wprowadza ograniczenia. 
Nie chcecie tutaj – zwracam się do moich przyjaciół 
z Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ wielokrotnie 
z wami pracowałem i mam duży szacunek dla wa-
szej mądrości, dla waszego podejścia; pamiętam, jak 
często wskazywaliście mądre wyjścia z sytuacji – po-
myśleć o ludziach, którzy nie mają szansy na dziecko. 
Skazujecie ich na adopcję. Są wśród was adwokaci. Ja 
się tym nie zajmowałem, ale miałem kolegów adwoka-

że mogą być jakieś dodatkowe, nadprogramowe za-
rodki. Są takie państwa.

My staramy się być bardziej liberalni. Pozwalamy 
jednak na to, żeby ktoś – nie potrafię w tej chwili 
nazwać tej profesji – pochylający się nad szkiełkiem 
mikroskopu określał, że potencjalny człowiek nie ma 
szans na rozwój albo wykazuje cechy, które od razu 
skazują go na niepowodzenie na dalszym etapie pro-
cedury in vitro.

Problemy związane z kazirodztwem. Mówiliśmy 
o tym sporo, Panie Ministrze. Przekonywał mnie pan 
i wszystkich tu obecnych, że statystycznie jest bardzo 
mało prawdopodobne, żeby w całym dziesięcioletnim 
czy kilkudziesięcioletnim procesie spotkały się spo-
krewnione istoty ludzkie. Ale jednak jest to możliwe.

Na terenie Unii Europejskiej będzie możliwy – 
tu też użyję słowa stosowanego przy procedurach 
in vitro – transfer zarodków pomiędzy biobankami. 
Idą czasy, w których ludzka kreatywność właściwie 
nie będzie miała granic, również w tej dziedzinie. 
Ludzie bardzo dużo chcą. W różnych krajach są to 
różni ludzie. Jedni, tworzący parę dwaj mężczyźni, 
chcą adoptować dzieci, inni myślą o tym, żeby dla 
swoich jedynaków zapewnić, powiem kolokwialnie, 
części zamienne i mieć pewność tego, że w przyszło-
ści ich dzieci będą mogły przeciwstawić się każdej, 
nawet śmiertelnej chorobie. Handel różnego rodzaju 
częściami zamiennymi człowieka kwitnie.

W takiej Europie – państwo to wszystko nazy-
wacie wolnoamerykanką – przychodzi nam po la-
tach przyjmować prawo, które ma niby ucywilizo-
wać naszą procedurę in vitro. Ale czy ucywilizować 
znaczy w tym wypadku uczynić bardziej ludzką? 
Jest bardzo wielu ludzi, naszych rodaków, którzy na 
część naszej sali spoglądają z politowaniem, jako na 
przedstawicieli ciemnogrodu, oszołomów i wyznaw-
ców zabobonów. Być może nie doceniają tego, że… 
Ja stoję na stanowisku, że dopóki jestem senatorem, 
będę walczył i wołał w imieniu każdego życia, bez 
względu na to, czy to życie jest w stanie cokolwiek 
w swojej obronie powiedzieć, czy to życie jest za 
stare, czy to życie jest niesprawne, czy to życie jest 
w śpiączce, czy to życie jest zdeformowane, czy to ży-
cie jest pięciodniowe i włożone do zamrażarki. Będę 
stawał w obronie każdego życia i tego wszyscy mogą 
być pewni, bo uważam życie za największą wartość.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję bar-
dzo…)

Już kończę, Panie Marszałku, dwa ostatnie zdania.
Wielu z nas, praktycznie wszyscy panie i panowie 

senatorowie, mamy już bliżej niż dalej. Przychodzi 
nam też podejmować takie decyzje, które rozważamy 
w swoich sumieniach. Być może zastanawiamy się 
również nad tym, gdzie trafią nasze czyny, nasze prze-
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(senator A. Pociej) w rodzinach, gdzie jeden partner nie jest rodzicem. 
No to jak pani senator chce usprawiedliwić… Bo pani 
mówiła, że jak dziecko zostanie poczęte naturalnie, 
to ono może się wychowywać w niepełnej rodzinie, 
a jeżeli ono jest jakby z innego miotu, to ono musi się 
wychowywać w rodzinie…

(Senator Helena Hatka: Panie Mecenasie, jest pan 
mecenasem…)

Ale przepraszam bardzo, Pani Senator. Jesteśmy 
z jednego klubu. Jeżeli mogę prosić, to chciałbym 
skończyć.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Ja też proszę, 
żeby pani senator nie robiła uwag.)

Czy może pani zadekretować, że ludzie się mają 
nie rozwodzić? Jaka jest różnica? Bo ja jej nie wi-
dzę, ale, jak rozumiem, kiedy skończę, pani mi na to 
pytanie odpowie. Jaka jest różnica? Ja mam czwórkę 
dzieci. W Warszawie jestem uważany za człowieka, 
który jest najbliższy ściany, bo mam z jedną żoną 
czwórkę dzieci. To jest rzadko, naprawdę rzadko spo-
tykana sytuacja. Znam ludzi… znam dzieci, które są 
z in vitro i nie są to gorsze dzieci, i one się powin-
ny urodzić, one powinny być wychowywane… I jak 
słucham naszego kolegi – nie będę go niszczył… nie 
wymienię go z nazwiska, powiem tylko, że przyna-
leży do Prawa i Sprawiedliwości – który mówi, że 
jemu ta metoda przypomina zapładnianie krowy, no 
to rzeczywiście… gratuluję.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, 
dziękuję bardzo.)

Przepraszam, ostatnie zdanie. Przepraszam, Panie 
Senatorze.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bardzo.)
Senator Pęk stwierdził, że jemu ta ustawa burzy 

fundamenty cywilizacji. Ale ja chcę zapytać, kto le-
karzom dał prawo do tego, aby przez lata – bo czasa-
mi to trwa lata – sztucznie utrzymywać przy życiu 
pacjentów, którzy mniej więcej pięćdziesiąt albo sto 
lat temu musieli umrzeć. Czy naprawdę tych, którzy 
są przeciwko, ten postęp tak uwiera? Ci ludzie według 
praw Boskich pięćdziesiąt lat temu byli skazani na 
śmierć. Ich nie powinno być…

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, czas się skończył. Niestety muszę 

panu odebrać głos.
(Senator Aleksander Pociej: Ponieważ wielokrot-

nie, Panie Marszałku, spierałem się tutaj z panem 
marszałkiem Karczewskim, pozwoli pan marszałek, 
że o minutę przedłużę…)

Nie, Panie Senatorze.
(Senator Aleksander Pociej: Byłem szefem sztabu 

profesora Religi…)
Proszę się nie spierać, Panie Senatorze.
(Marszałek wyłącza senatorowi mikrofon)

tów. Wiecie dobrze, co proponujecie w zamian, wie-
cie, jaką tragedią bardzo często jest adopcja. Wiecie, 
bo dotykaliście takich spraw. Jest to jedna z najtrud-
niejszych rzeczy. Jeżeli skazujecie ludzi na to, że mu-
szą adoptować, tylko i wyłącznie, to skazujecie ich na 
to, by odgrywali w życiu bardzo trudną rolę. Mówicie, 
że metoda in vitro nie leczy z niepłodności. To praw-
da. Odwoływaliście się do Kościoła, do modlitwy. 
Modlitwa leczy z niepłodności? Nie słyszałem. Nie 
jest to takie proste. Wielokrotnie słyszałem dzisiaj, 
że należałoby się modlić o dzieci. Mówicie o akcie 
miłości, o akcie miłości, który ma dać życie, tak? No 
to rozumiem, że jesteście za aborcją w przypadku 
gwałtu, bo czy gwałt ma coś…

(Głos z sali: Jaki to ma związek?)
Nie, przepraszam bardzo, jest związek. Słyszałem 

tutaj wielokrotnie, że można mieć dziecko, jeżeli 
wcześniej był akt miłości. To pytam tych wszyst-
kich, którzy mówili, że dziecko ma się urodzić z aktu 
miłości: a co powiecie o gwałcie? Dlaczego upieracie 
się, że dziecko z gwałtu ma się urodzić, a mówicie, 
że dziecko z miłości, które jest wynikiem sztuczne-
go zapłodnienia, ma zginąć? I tutaj się zwracam się 
do pana senatora Pająka: gratuluję logiki, empatii 
i pomysłu. Chciałbym, żeby pan mi odpowiedział, 
Panie Senatorze: w jakim stopniu dziecko z gwałtu 
jest dzieckiem z miłości? Mam nadzieję, że pan tutaj 
przyjdzie i pan to opowie, bo pan do nas mówił… Tak, 
to jest naturalne poczęcie – przez gwałt. Pan przyjdzie 
tutaj za chwilę i wytłumaczy. Czekam.

Mój kolega, z którym siedzę tutaj od czterech lat, 
senator Libicki, mówił, że zarodek jest człowiekiem. 
To jest wspaniałe, to jest cudna koncepcja. Senator 
Libicki twierdzi, że nie ma możliwości zaakcepto-
wania metody, która jest inna niż naturalna. To nie 
jest według mnie argument racjonalny. Nie ma na 
sali Filipa, z którym – podkreślam – siedzę trzy lata 
ręka w rękę i, mimo dużej różnicy naszych pewnych 
upodobań politycznych, etycznych, moralnych, bar-
dzo się lubimy; nie ma go, więc powiem w powie-
trze. Chciałbym zobaczyć jego reakcję, kiedy ktoś by 
przyniósł i położył mu dziecko z tego, jak mówicie 
panowie i panie, spermatozoida, czegoś sztucznego, 
nie wiadomo czego… Chciałbym, żeby Filip powie-
dział, co on by zrobił.

(Senator Michał Seweryński: Wychowałby.)
Wychowałby, oczywiście, że wychowałby.
(Senator Michał Seweryński: To już jest dziecko 

i trzeba je kochać.)
Pani senator Hatka powiedziała: najlepsze warun-

ki do wychowywania dzieci są w rodzinie. To jest 
wyjątkowo inteligentna uwaga, szkoda tylko, że to jest 
mało prawdziwa diagnoza, bo 50% dzieci w Polsce 
wychowuje się albo w rodzinach niepełnych, albo 
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tego, co dzieje się dzisiaj. Prawo i Sprawiedliwości 
też przygotowywało projekt ustawy o in vitro. Czy 
Prawo i Sprawiedliwości mówiło, że nie chce tej re-
gulacji? Myślę, że wszyscy o tym myślimy, tylko że 
zabrakło dialogu, dopracowania… Słyszałem tu py-
tania, dlaczego dialogu nie było więcej, dlaczego nie 
wypracowaliśmy… Może gdybyśmy więcej rozma-
wiali, doszlibyśmy do konsensusu w zakresie ochrony 
życia, dbania o to, żeby życie powstawało. Mnie się 
wydaje, że za mało mówimy… Medycyna wskazuje, 
że profilaktyka…

Ja mam wrażenie, że w tej chwili w świecie, który 
nas otacza, świecie nowych technologii, ciągłego ga-
lopowania, szaleństwa, robienia kariery, zaczynamy 
gubić to, co jest najważniejsze. Zapominamy, że pod-
stawową, najważniejszą rzeczą zawsze była rodzina, 
a dzisiaj niestety przestaje być. Kiedyś nikt się nie 
zastanawiał tak bardzo nad karierą jak dzisiaj. A pro-
szę zobaczyć, co dzisiaj jest najważniejsze: najpierw 
studia, potem kariera, a na końcu dopiero myśli się 
o dzieciach. No, takie są fakty. Podam przykład z mo-
jej rodziny. Moja córka mówi: tato, ja wiem, że jak 
nie urodzę dziecka do ukończenia dwudziestu ośmiu 
lat, to mogę mieć problemy, mam tego świadomość. 
Dwudziesty ósmy rok życia to najlepszy moment. 
I powiedziała do swojego przyszłego męża: ile będzie-
my ze sobą chodzić? I tak się stało, że w dwudziestym 
ósmym roku poczęła pierwsze dziecko, a dzisiaj ma 
troje dzieci. Czy my nie powinniśmy zadbać o upo-
wszechnianie tej świadomości? Być może jej brak 
jest przyczyną tego, że większość ma problem… Czy 
stawianie tylko na edukację, na postęp, na robienie 
kariery, osiąganie sukcesu zawodowego, a zapomina-
nie o rodzinie nie jest powodem problemów? My za 
mało mówimy o tych sprawach, a to bywa przyczyną 
bezpłodności. Bezpłodność była zawsze, ale nie na 
taką skalę jak dzisiaj.

A skoro była tu mowa o środowisku naturalnym, 
kolega się wypowiadał na temat hodowli, to chcę po-
wiedzieć, że przecież znamy przykłady postępu w tej 
dziedzinie i często na tej sali sprzeczamy się o nowo-
czesne technologie hodowli roślin, GMO, ja się często 
tutaj spieram z panem profesorem, moim adwersa-
rzem, który mówi, że jest zwolennikiem GMO, a ja 
jestem przeciwnikiem GMO. Z tym także wiąże się 
obawa czy pewna doza niepewności, wielu profeso-
rów mówi wręcz o zagrożeniu. Przecież w przypadku 
GMO też występuje efekt tak zwanej strzykawki, 
czyli przenoszenia genów. To jest oczywiście zupełnie 
co innego, ja, broń Boże, nie chcę porównywać tych 
metod. Ale tutaj też dostrzegam niebezpieczeństwo.

Jeżeli mówimy o hodowli zwierząt, a tu koledzy 
mówili o inseminacji itd… No na pewno tego nie 
można porównywać. Ale do czego doszliśmy w ho-
dowli zwierząt? Do niesamowitej ekonomii: pomimo 
oszczędności i tak udaje się uzyskiwać wszystko, co 

Z przykrością… Ale przekroczył pan czas o dwie 
minuty, dwie i pół. Dziękuję.

Pan senator Jerzy Chróścikowski.
(Senator Jerzy Chróścikowski: Panie Marszałku…)
(Senator Aleksander Pociej: Chciałbym jeszcze…)
Może się pan jeszcze raz zapisać, Panie Senatorze.
(Senator Aleksander Pociej: To chciałbym się za-

pisać po raz drugi.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Miałem zabrać głos w innym kontekście, ale zo-

stałem trochę sprowokowany przez mojego przed-
mówcę… Jego wystąpienie zmieni moją wypowiedź. 
Słowa, że więcej ludzi, którzy się modlą… A więk-
szość z nas tu na tej sali wypowiadała słowa: tak mi 
dopomóż Bóg. Czy ci ludzie wierzą w modlitwę? Pan 
pytał, czy dzieci mogą być wymodlone. Ja odpowiem: 
tak. Mamy na to wiele dowodów w naszych kościo-
łach, w których… Słyszymy o tym, że dzieci mogą 
być wymodlone.

(Senator Aleksander Pociej: Nie mówiłem nic 
o dzieciach wymodlonych.)

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze!)
Te słowa padły tu z tej mównicy. Można to od-

tworzyć.
(Senator Aleksander Pociej: Można.)
Ja mówię: tak, nasza wiara daje takie możliwo-

ści. Oczywiście że są ludzie niewierzący, którzy z tej 
możliwości nie korzystają, być może nie chcą z niej 
skorzystać. My zgodnie z naszą wiarą mówimy, że 
żeby cud powstał, trzeba… Można tu przytoczyć 
przykład z Kany Galilejskiej: przecież żeby wino 
powstało, trzeba było nalać do tych stągwi. Pan Bóg 
od nas wymaga. Do tego cudu musimy sami coś do-
łożyć, w modlitwie. Ufajmy zatem, że możemy o coś 
prosić i coś może nam być dane.

Mówimy dzisiaj o tym, że bronimy życia. My 
chcemy tego życia. Ja nie słyszałem, żeby Kościół, 
biskupi krytykowali dzieci poczęte z in vitro. Ja o tym 
nie słyszałem. Każde życie jest szanowane. Myślę, że 
większości z nas chodzi o życie. Często tu wypowia-
dano słowa, że zamrażanie zarodków jest nieludzkie, 
że często jest to potem utrata życia… Bo my uznaje-
my, że jak państwo używają słowa „zarodek”, mówią 
o życiu już poczętym. Czy ono jest poczęte w łonie 
kobiety, czy ono jest poczęte na szkiełku, jest życiem. 
Większość z was tu mówiła, że trzeba zastosować 
rozwiązania z innych krajów, gdzie się nie zamraża… 
Chodzi o to, żebyśmy wspólnie znaleźli sposób… 
Chyba nikt z nas nie chcę powiedzieć, że nie chciał-
by regulacji, która by spowodowała powstrzymanie 

(marszałek B. Borusewicz)



115
78. posiedzenie Senatu w dniu 8 lipca 2015 r.

Ustawa o leczeniu niepłodności (cd.)

(senator J. Chróścikowski) rządów prawa, państwa, które daje obywatelom i oby-
watelkom wolność wyboru.

Panie Profesorze Seweryński, ja pana bardzo sza-
nuję jako wybitnego intelektualistę i przewodniczące-
go komisji praw człowieka, z którym mam zaszczyt 
współpracować w Senacie. Ale obaj wiemy, że od 
kiedy istnieje refleksja na temat natury państwa i na-
tury polityki, nigdy nie było oczywiste, jak oddzia-
łują na siebie religia, etyka i prawo. Oczywiście jest 
związek pomiędzy wielkimi systemami religijnymi, 
systemami etycznymi i prawem, czyli państwem. To 
jest jasne. Ale nie ma tu mechanicznego przełożenia. 
Od wieków się o tym dyskutuje, a myśliciele mają na 
ten temat bardzo różne opinie. Dlatego nie jest tak, 
że mamy do czynienia z jakąś powszechną zgodą 
w cywilizacji ludzkiej na temat kwestii, o których 
tu dyskutujemy.

Podam konkretny przykład. Na gruncie kate-
chizmu Kościoła Rzymskokatolickiego generalnie 
niedopuszczalne są rozwody. Ja wiem, że w niektó-
rych przypadkach taki rozwód można uzyskać, ale 
generalnie rozwody są niedopuszczalne. A jednak 
państwa, które wyrosły na fundamentach chrze-
ścijaństwa, od pewnego momentu dopuszczają 
możliwość rozwodu na gruncie prawa. Kościół 
Rzymskokatolicki się z tym pogodził. Mało tego, 
w Kościele Rzymskokatolickim nastąpił bardzo wy-
raźny przełom w podchodzeniu do tych spraw. Było to 
w okolicach Soboru Watykańskiego II. Przed Soborem 
Watykańskim II Kościół Rzymskokatolicki próbował 
w wielu wypadkach bezpośrednio oddziaływać na 
prawo państwowe, szczególnie w tych krajach, w któ-
rych większość społeczeństwa stanowili katolicy. 
I lekcja płynąca z soboru, refleksja, wielki przełom, 
jaki nastąpił, w wyniku Soboru Watykańskiego II, 
polegały na tym, że Kościół od tego odstąpił. Był to 
wielki przełom w dziejach Kościoła. Jeszcze w latach 
sześćdziesiątych XX wieku w takich państwach, jak 
Chile, rozwody były niedopuszczalne na gruncie pra-
wa państwowego, a dzisiaj są one czymś oczywistym.

To, co my tutaj dzisiaj proponujemy – mówię 
o projekcie ustawy, który przedstawił rząd – to nie 
jest próba narzucania komukolwiek jakiegoś świato-
poglądu, jakichś wyborów etycznych, czegoś, z czym 
ten ktoś się nie zgadza. Wręcz odwrotnie: ja szanuję 
państwa światopogląd, szanuję państwa poglądy. Tu 
się nikogo nie zmusza do korzystania z mechanizmów 
procedowanej ustawy, tak jak państwo, dopuszczające 
możliwość rozwodu, nikogo nie zmusza do tego, żeby 
się rozwodził.

Dalej. W państwach, które wyrosły z chrześcijań-
stwa, na bardzo różne sposóby rozwiązuje się na przy-
kład kwestię aborcji. Tu nie ma jakiejś jednoznaczno-
ści. Wiemy o tym, że w różnych państwach kwestia 
możliwości dokonywania aborcji wygląda bardzo 
różnie. I to są państwa wyrosłe z tej samej tradycji 

najistotniejsze. Ale dzisiaj nie ma już naturalnego 
zapładniania zwierząt, tylko jest inseminacja. I to już 
nie jest tak, że w Polsce tylko… Materiał przywozi 
się ze Stanów i z innych krajów świata. I odkąd inse-
minacja zaczęła być powszechnie stosowana, nie ma 
już natury. Jak o to zapytacie hodowców, to większość 
powie, że bardzo rzadko się zdarza, że ktoś naturalnie 
zapładnia. A wszyscy pozostali stosują inseminację.

I jeżeli my też dzisiaj dajemy ten sygnał, że w taki 
sposób leczymy niepłodność… A dlaczego nie na-
zwiemy tej ustawy ustawą o zapłodnieniu pozaustro-
jowym? Takie propozycje tutaj już padły. Czemu 
mówimy społeczeństwu, że dajemy szansę leczenia? 
Nie mówmy, że dajemy szansę leczenia. Powiedzmy 
prawdę, że to jest wariant, który jest ostateczny, że nie 
ma już innej drogi, ale mówmy o naturze – i tego mi 
brakuje w tej dyskusji. Ja nie wierzę, że jest wśród nas 
ktoś, kto by nie chciał uregulowania tych spraw. Tylko 
uregulujmy je tak, żeby… Przede wszystkim dbajmy 
o życie, chrońmy życie, to życie powinno być dla nas 
najważniejsze. Jeśli będzie takie rozwiązanie ustawo-
we, to myślę, że nikt z nas tutaj nie będzie inaczej do 
tego podchodził. Ale jeśli nie ma… Dzisiaj kolega tu 
już przywoływał list episkopatu, więc nie będę po-
wtarzał. Powiem tylko, że episkopat mówi wyraźnie, 
że ten akt, nad którym będziemy głosować, nie daje 
gwarancji… I dlatego część z nas powiedziała, że 
będzie głosować przeciw tej ustawie. Jeśli nie zostaną 
zmienione jej przepisy, to ja też będę musiał głosować 
przeciw. A jeśli coś się zmieni i da nam to inną możli-
wość, to pozostaniemy w dialogu, w dyskusji. Decyzja 
zawsze zapada w momencie głosowania. Jeśli będzie 
to akt, który da gwarancję obrony życia – możemy 
rozważać jego przyjęcie. Ale dzisiaj mówimy, że nie 
możemy głosować za ustawą. Dziękuję.

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

Piniora.

Senator Józef Pinior:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Powiem szczerze, że w dzisiejszej debacie czuję 

się szantażowany. Czuję się tak, jakbyśmy mieli do 
czynienia z państwem polskim opartym na jednym 
Kościele, jednym światopoglądzie i jednej etyce, 
jakby państwo polskie było państwem konfesyjnym. 
Ale tak nie jest. Nie jest tak ani w polskiej rzeczywi-
stości, ani na gruncie prawa, na gruncie konstytucji. 
Dzisiejsza debata pokazuje różnice pomiędzy kon-
cepcją państwa konfesyjnego a koncepcją państwa 
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(senator J. Pinior) nych tą ustawą, którą  tutaj, w parlamencie, chcemy 
przegłosować. My po prostu chcemy dać wolność 
wyboru. Wydaje mi się, że ta wolność wyboru będzie 
gwarantowała obywatelom i obywatelkom naszego 
kraju poczucie godności. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

Pocieja.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku, za możliwość dokoń-

czenia.
I chciałbym jeszcze raz powiedzieć… Wiecie, 

Drodzy Koledzy, że rzadko zabieram głos ostro, ale 
w tej sytuacji musicie powiedzieć panu senatorowi 
Jackowskiemu i senatorowi Karczewskiemu, że jeżeli 
przekracza się pewne granice, to dostaje się również 
twarde odpowiedzi.

Nie rozumiem, dlaczego zawsze musicie w 100% 
zgadzać się z episkopatem, i to nie z tą najmądrzejszą 
jego częścią.

Senatorowi Dobkowskiemu chciałbym przekazać 
jeszcze raz, i drugi, i trzeci: polska kobieta, Polka, 
nie jest krową!

Chciałbym coś rzec panu senatorowi 
Chróścikowskiemu. Mówił pan, że ta ustawa to coś 
szybkiego, że uchwalamy ją w jakimś pospiechu. 
Myli się pan senator, bo o in vitro rozmawiamy już 
cztery lata. W naszej komisji mieliśmy dwa lata temu 
z panem senatorem Seweryńskim petycję dotyczącą 
tego tematu, ale wstrzymaliśmy ją dlatego, że była 
szykowana ustawa o in vitro, i w Sejmie, i rządowa. 
To jest mielone sześć lat! Nie jest prawdą, że to jest 
cokolwiek szybkiego. Jeżeli pan senator tego nie wie-
dział, to mam nadzieję, że w tej chwili pan już to wie.

I coś do pana senatora Słonia. Mówił pan o kazi-
rodztwie. Rozumiem, że pan senator potrafi zapobiec 
kazirodztwu dwojga dzieci, które są rozłączone przy-
padkowo – ponieważ nawet najprostszy umysł wie, 
że możliwość tego, by dwoje dzieci z in vitro zeszło 
się ze sobą, jest równie prawdopodobna jak to, że 
będzie to dotyczyło dwojga dzieci, rodzeństwa, które 
zostało rozłączone w dzieciństwie. Ale zapobiegnie 
pan temu? Nie, nie ma pan żadnej możliwości. Po 
co więc operować takim argumentem? Pewnie pan 
czytał dramat „Król Edyp”. Czy słyszał pan o in vitro 
dwa i pół tysiąca lat temu? Nie. A skoro ktoś dwa i pół 
tysiąca lat temu napisał o tym, że ktoś przypadkowo 
może spółkować ze swoją matką, to co? Cofnie się 
pan w czasie? Zdarzało się? Jaki to jest argument?

I na koniec ostatni argument, którym zacząłem 
i którym skończę. Jest on bardzo personalny. Jak pań-

co Polska. Nie ma jakiejś jednej podstawowej zasady, 
która by regulowała tę kwestię, bo ona jest związana 
z debatami, z różnicami, z bardzo różnymi innymi 
kwestiami. Także w państwach niechrześcijańskich, 
w których religia jest często prawem państwowym, ta 
kwestia regulowana jest na bardzo różnorodne sposo-
by. I dlatego powtarzam: to, co dzisiaj proponujemy 
w parlamencie, to nie jest walka z Kościołem, walka 
ze światopoglądem, z ideami, z wiarą, z modlitwą, 
jest to po prostu dopuszczenie do sytuacji, w której 
obywatele, obywatelki, mieszkańcy Polski będą mie-
li wolność wyboru. Państwo polskie gwarantuje im 
godność, bo od tego jest państwo polskie, poprzez 
dopuszczenie możliwości wyboru. Inaczej Polska 
będzie państwem konfesyjnym, będzie państwem, 
które będzie realizowało zasady, idee i światopogląd 
jednego Kościoła, jednego wyznania, jednej religii. 
Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji.

Druga kwestia. Wiemy, że kwestie medyczne 
zmieniały się w przeciągu ostatnich stuleci. Coś, co 
kilkaset lat temu było niedopuszczalne w medycynie, 
dzisiaj jest czymś oczywistym. Mało tego, dzisiaj 
jesteśmy świadkami, jak w świecie… Mamy do czy-
nienia z nową rewolucją naukową, która odbywa się 
przede wszystkim na gruncie genetyki. I to się dzieje. 
I ani państwo z klubu Prawa i Sprawiedliwości, ani 
my, ani państwo polskie, ani Europejczycy nie mają 
na to wpływu. To się dzieje w laboratoriach na całym 
świecie. I zgadzam się, Panie Profesorze, że to są 
często kwestie, które są kontrowersyjne, które wyma-
gają refleksji z zakresu etyki, refleksji, która będzie 
próbowała ująć tę dokonującą się rewolucję w ramy 
prawa międzynarodowego. Tak się dzieje przecież 
na gruncie prawa międzynarodowego. I to, co dzisiaj 
proponujemy w polskim parlamencie, w Senacie, to 
między innymi pokazanie, że państwo polskie funk-
cjonuje… W Polsce w tej chwili ta sfera jest nieure-
gulowana. W porównaniu z innymi państwami eu-
ropejskimi… I my to chcemy uregulować. To prawo 
jest jak każde inne prawo – będzie można nad nim 
dyskutować, będzie można mu się przyglądać, mo-
nitorować je, być może zmieniać. Ale w tej chwili 
regulujemy cały wycinek współczesnego życia, który 
dotychczas był w Polsce nieuregulowany przez prawo, 
nieuregulowany przez państwo. Państwo polskie musi 
posiadać narzędzia kontroli, narzędzia monitoringu 
nad tą sferą. I to jest dla mnie oczywisty powód, dla 
którego będę głosował za tą ustawą.

Na zakończenie muszę powiedzieć, że słucham 
państwa dzisiaj, właściwie już w nocy, z pewnym za-
skoczeniem i z ogromną przykrością, to znaczy czuję 
się szantażowany. My nie chcemy nikogo zmuszać do 
tego, żeby się rozwodził, nie chcemy nikogo zmuszać, 
żeby korzystał z tych mechanizmów gwarantowa-
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Co daje nam ta ustawa w stosunku do poprzed-
niego stanu rzeczy? O niefachowości, o słabej znajo-
mości tematu, a właściwie o niepełnym zrozumieniu 
tego, o czym nam mówił pan minister, świadczyło 
wiele wypowiedzi z nieprofesjonalnym czy niewłaści-
wym używaniem terminów. Bo na przykład genom to 
jest tylko część genetyczna, to jest to, co jest zawarte 
w gamecie, czyli w komórce rozrodczej. To, co mamy 
już w naszych komórkach, to jest co innego. Ale ja 
nie będę się zagłębiał w ten temat.

Co nam daje ta ustawa? Jeżeli mówimy o sześciu 
zarodkach, Panie Senatorze Słoń, to nie jest to grupa 
wybrana w drodze selekcji, tylko w ogóle tyle będzie-
my zapładniać. Nie mówimy więc tutaj o selekcji. 
Możemy mieć sześć tych komórek. Z tego, co mówił 
pan minister, wynika, że owszem, te komórki będą 
mrożone. Mrozi się je w normalnym procesie po to, 
żeby osiągać lepsze wyniki. Te zarodki są mrożone 
i są wszczepiane kobiecie dopiero w następnym cyklu, 
a nie w tym najbliższym. Tak więc jeżeli nie będzie-
my mrozić, to one będą ginąć. Człowieka w procesie 
leczenia też wprowadza się w stan śpiączki farma-
kologicznej, na przykład po to, żeby go wyleczyć. To 
mrożenie jest raczej po to, żeby zarodki przetrwa-
ły, a nie po to, żeby je wyeliminować. Nie ma tutaj 
z tym… Ja nie mam z tym żadnego problemu.

Następna sprawa: co do tworzenia armii ludzi 
zamrożonych – co dzisiaj może się dziać – to jednak 
tutaj są rozwiązania tego typu, że właściwie gwaran-
tuje się zaimplementowanie wszystkich zarodków. Jak 
otrzymaliśmy informację, jest większe zapotrzebowa-
nie na zarodki do adopcji przez te pary, które nie mogą 
mieć swoich zarodków, niż przez te, które mogą te 
zarodki mieć. A to się już dzieje nawet w procedurze 
niebędącej pod rządami omawianej ustawy. My na-
prawdę ogromnie porządkujemy ten proces, również 
z punktu widzenia etyki, i ograniczamy bardzo wiele 
złych rzeczy.

Czy ta ustawa jest doskonała? Wydaje mi się, że 
żadna tego typu regulacja w pierwszym wydaniu nie 
może być doskonała, ponieważ budzi zbyt wielkie 
emocje. Ja uważam, że trzeba ją przyjąć i obserwo-
wać, być może coś zmieniać. Naprawdę warto nad 
tym się pochylić, również z punktu widzenia etyki 
chrześcijańskiej, ponieważ właśnie ograniczamy mor-
dowanie. Dla mnie też zarodek to jest istota ludzka. To 
jeszcze nie jest człowiek, ale od momentu powstania 
zygoty jest to istota ludzka, niezależnie od tego, jaki 
kto ma na ten temat pogląd. Wiem, że ograniczymy 
to zło, które dzieje się w tej chwili. Samego in vitro 
nie da się zatrzymać, nie da się zakazać. Nie każdy 
musi do tej procedury przystępować – wielokrotnie 
o tym dzisiaj mówiliśmy. Ja mam to szczęście, że 
mam piątkę dzieci i czekam na dziewiąte wnuczę, ale 
mam też w rodzinie kogoś, kto na skutek naświetlań 
nie mógł mieć dzieci; jest już w tej chwili starszą 

stwo wiecie, byłem szefem kampanii profesora Religii 
i byłem z panem profesorem, jako przyjaciel, również 
wtedy, kiedy był w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. 
Skoro więc mówimy o bogach, to ja powiem, że jedne-
go z bogów mieliście jako ministra. On dawał ludziom 
życie, na które nie mieli żadnej szansy przed jego 
pojawieniem się. Jeżeli więc uważacie i przyjmujecie, 
że ktoś może, wbrew wyrokom Boskim, nie tylko 
ratować życie – a rozumiem, że nie zaprzeczacie jego 
misji ratowania życia – ale de facto, przenosząc serce 
do martwego człowieka, stworzyć ludzkie życie… no 
to macie problem.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Kto następny? Senator Abgarowicz?
Proszę o zabranie głosu pana senatora Łukasza 

Abgarowicza.

Senator Łukasz Abgarowicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie!
To była bardzo ciekawa dyskusja. Ja szanuję bar-

dzo wiele wypowiedzi, a właściwie to większość 
z nich, z tym że uważam, że większość wypowiedzi 
odnosiła się do oczekiwań, marzeń, a nie do rzeczy-
wistości czy do światopoglądu.

Tak to jest, Panie Senatorze – to na marginesie – 
że jest ta inseminacja i że zapewniła ona ogromny 
postęp w hodowli oraz wyeliminowała wiele chorób. 
Faktem jest – mimo że chcielibyśmy żyć bardziej 
ekologicznie i lepiej – że w naszej cywilizacji problem 
bezpłodności rośnie. I to jest fakt obiektywny.

Również faktem obiektywnym jest to, że istnieje 
i rozwija się właśnie metoda zapłodnienia in vitro, 
zapłodnienia pozaustrojowego. To są procesy, którym 
nie zapobiegniemy, tak samo jak nie zapobiegniemy 
temu, że wiek XXI wcale nie będzie wiekiem infor-
matyzacji, tylko genetyki. Będzie to wiek rozwoju 
genetyki, nauk genetycznych. W gruncie rzeczy już 
dzieją się takie oszałamiające sprawy, jak ta, że w re-
jestracji jest pierwszy lek genetyczny, którym będzie 
się leczyć ludzi z pewnej wady wrodzonej poprzez 
zainfekowanie zmodyfikowanym wirusem i zmianę 
naszego genotypu we wszystkich komórkach.

Myślę też, że w tej dyskusji za mało odnosiliśmy 
się do faktów. O niektórych już powiedziałem: to 
bezpłodność i fakt, że in vitro się rozwija i że nie za-
pobiegniemy temu w żaden sposób. A stan obecny jest 
najgorszy, i państwo to wiedzą, wszyscy to wiemy: 
jest selekcja, jest wyrzucanie zarodków, wszystko jest 
możliwe, trwa handel zarodkami.

(senator A. Pociej)
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(senator Ł. Abgarowicz) i to w swojej preambule, bardzo wyraźnie mówi 
o wierzących i niewierzących, o jednych i o dru-
gich. No i jeśli weźmiemy pod uwagę, że Kościół, 
który odgrywał ogromną rolę w historii Polski, ale 
mówię teraz o Kościele powszechnym, szerszym, 
europejskim… Przecież Kościół w swojej historii 
wielokrotnie się mylił. Czy dobrymi katolikami byli 
ci, którzy spalili Giordana Bruna? Chyba nie, jed-
nak oni wtedy realizowali wytyczne Kościoła. A ci, 
którzy uwięzili Galileusza? Dopiero teraz, po czte-
rystu latach, Kościół przeprosił za to. A co z leka-
rzami, którzy dokonywali przeszczepów organów? 
Przecież Kościół był przeciwny temu, tych lekarzy 
piętnowano, a oni byli katolikami. Zwracam tylko 
uwagę na to, że jest jeszcze coś takiego jak sumie-
nie, to raz, i że jest się – to dwa – parlamentarzystą 
i uchwala się prawo dla wszystkich, samemu mogąc 
postępować według własnego wyznania, sumienia, 
wiary itd. I mnie chodziło po prostu o to, żeby nie 
przymuszać nikogo, kto akurat ma nieco inną ak-
sjologię, do postępowania w myśl tych przykazań, 
które kto inny wyznaje. Pan profesor podszedł do 
tego od trochę innej strony, od strony, jak to określił, 
genomu człowieka i minimum aksjologicznego. Jak 
powiedział, niezależnie od tego, czy się wierzy, czy 
nie wierzy, jest jakieś minimum aksjologiczne, które 
nas łączy. Oczywiście tak. I tym łącznikiem ma być 
ewentualnie piąte przykazanie „Nie zabijaj”. Ale 
chcę powiedzieć, że nie jest to moralny nakaz, który 
jest bezwzględny. Najprostszy przykład to jest zabój-
stwo w obronie własnej, które jest dopuszczalne, jest 
rozgrzeszane, nie jest karalne. Ale ten przykład ma 
niewiele wspólnego akurat z tym, o czym mówimy, 
więc podam przykład, który ma wiele wspólnego.

Mamy ustawę, która dopuszcza przerywanie ciąży 
w trzech przypadkach. Tam mamy do czynienia już 
nie z zarodkiem, tylko mamy do czynienia z pło-
dem, który wprawdzie jeszcze nie czuje, nie jest to 
ukształtowany człowiek, ale na pewno jest to forma 
życia bardziej rozwinięta niż zarodek. A mimo to 
można usunąć ten płód. Oczywiście, są tacy, którzy 
się z tym nie zgadzają. Przecież były projekty, aby 
całkowicie zakazać aborcji. Byli tacy, którzy za tym 
głosowali – zgoda, rozumiem. Tyle tylko że takie 
prawo u nas istnieje i jest akceptowane przez bardzo 
wielu katolików. Nie wiem, jak jest z Kościołem, bo 
Kościół wypowiada się w tej sprawie dosyć mętnie. 
Jedni biskupi mówią, że to jest kompromis, a dru-
dzy chętnie by ten kompromis znieśli. A więc proszę 
bardzo, dlaczego przyjęto taką ustawę, dlaczego jest 
taka możliwość? Ano dlatego, że to, co nazywamy 
godnością płodu, kontrastuje z godnością kobiety. 
Mamy dwie godności. Bardzo często tak jest w życiu, 
że różne…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Marszałku, 
już…)

osobą i właściwie całe życie cierpiał z tego powo-
du, że nie mógł mieć dzieci, ponieważ takich metod 
wtedy nie było. Naprawdę namawiam do tego, żeby 
przemyśleć stosunek do tej sprawy i przyjąć tę ustawę, 
zagłosować za nią, a potem obserwować, co się będzie 
działo. Trzeba ją będzie modyfikować; zobaczymy, 
jak ona będzie się sprawdzała. Pozostawienie stanu 
obecnego jest najgorszym rozwiązaniem. I ja tutaj 
nie mówię o odniesieniach europejskich. Nie inte-
resują mnie odniesienia europejskie i to, czy Unia 
Europejska będzie na nas nakładała kary w związku 
z tą sprawą, czy nie. My to musimy uporządkować 
właśnie ze względu na etykę. I właściwie to więcej 
nie będę o tym mówił.

Jak powiedziałem, szanuję wszystkie wystąpie-
nia. Bardzo szanuję przede wszystkim wystąpienie 
pana profesora Hodorowicza, ale ono się odnosiło 
do takiego świata, jakiego byśmy chcieli, a nie do 
stanu faktycznego. My musimy patrzeć na zmianę, 
którą wprowadzamy, i na procesy, które się dokonują. 
I one się dzieją niezależnie od tego, czy przyjmiemy 
tę ustawę, czy nie. I będzie się to dalej działo – w gor-
szych warunkach, jeżeli tej ustawy nie przyjmiemy, 
gorszych również z punktu widzenia takiego świato-
poglądu, jaki pan wyraził, Panie Profesorze.

Ja oczywiście poprę tę ustawę. Myślę, że warto się 
nad tym zastanowić, nawet jeżeli ktoś ma kompletnie 
negatywny stosunek do in vitro. Warto się nad tym 
zastanowić, ponieważ, jak powiedziałem, te złe rze-
czy, które występują w tej procedurze, są ograniczane 
właśnie przez tę ustawę. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pięć minut ma pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Panie Senatorze Seweryński, dziękuję bardzo za 

wypowiedź, a także za ciepłe słowa pod moim ad-
resem.

Poruszałem tę kwestię w polemice, odnosząc 
się do światopoglądu, podejścia, które tu było re-
prezentowane. Po prostu wielu mówców tu stwier-
dzało, że taka jest ich wiara, że tak powiedział Jan 
Paweł II, że tak mówi episkopat. Na to ja mogłem 
powiedzieć tylko tyle, że państwo polskie – chodzi 
właśnie o to, o czym mówił pan senator Pinior – 
nie jest państwem wyznaniowym, że konstytucja, 
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(senator M. Borowski) A teraz załóżmy, że oni nie mogą mieć dziecka i chcą 
skorzystać z tej omawianej tu formuły. I na to pani 
senator mówi: a nie, na to się nie zgadzamy. A mnie 
się wydaje, że jeżeli para żyjąca w związku niefor-
malnym, po prostu w konkubinacie, jest gotowa przez 
rok poddawać się wszystkim tym leczeniom – w tym 
może naprotechnologii, nie wiem, wszystko jedno 
– i przez rok musi się temu poddawać, co jest wysił-
kiem, a potem musiałaby się poddać tym wszystkim 
procedurom in vitro, co też jest wysiłkiem, to ozna-
cza to, że jest to para, która naprawdę bardzo chce 
tego dziecka i musi się bardzo kochać. W związku 
z tym nie bardzo rozumiem wątpliwość, że oto w tym 
związku dziecku będzie gorzej, a w innym będzie 
lepiej. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Słoń teraz, tak? Potem senator 

Hodorowicz… Taka była kolejność: najpierw pan 
senator Słoń, potem pan senator Hodorowicz.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Najpierw chciałbym bardzo przeprosić pana sena-

tora Pocieja, że rozczarowałem go prostotą swojego 
umysłu. Cieszę się jednak, że ten poziom mojego 
umysłu jest na tyle wysoki, że mogę doceniać i po-
dziwiać niewątpliwe zalety umysłu pańskiego.

A teraz do rzeczy.
Panie Senatorze Abgarowicz, ja tutaj przeczy-

tałem, że jednak będzie prowadzone coś w rodzaju 
selekcji przed zakwalifikowaniem zarodków do dal-
szego etapu procedury. Bo w art. 23 jest napisane, że 
zarodkiem zdolnym do prawidłowego rozwoju jest 
zarodek spełniający łącznie następujące warunki – 
po czym są wymienione dwa warunki. I dalej jest 
napisane, że niedopuszczalne jest niszczenie zarodka, 
który jest zdolny do prawidłowego rozwoju. A za-
tem te sześć zarodków, o których jest mowa i które 
przechodzą do dalszego etapu w przypadku kobiet 
do trzydziestego piątego roku życia, nieobarczonych 
jakimiś tam chorobami – a w przypadku starszych 
kobiet i z chorobami to będzie oczywiście więk-
sza liczba tych zarodków… Czyli tu jest mowa już 
o tych zarodkach zdolnych do prawidłowego rozwoju. 
Rozumiem więc, że jest tu przewidziany jakiś etap 
selekcji. Tak, Panie Ministrze? Ja nie chcę w tej chwili 
polemizować, ale z tego wynika tak: ktoś uzna, że 
w przypadku jakiegoś zarodka nie ma spełnionych 
tych dwóch warunków – czyli warunku tempa i se-
kwencji podziału komórek, stopnia rozwoju, a w dru-
gim poziomie chodzi o niestwierdzenie wad, które 
mogą wystąpić… Rozumiem, że jeżeli byłoby sześć 

Ja bym prosił, Panie Marszałku, o przedłużenie, 
dobrze? Zwłaszcza że, jak myślę, już niedługo bę-
dziemy kończyć.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Minutę.)
Bardzo często tak mamy, że różne wartości kon-

stytucyjne czy po prostu nakazy moralne są sprzecz-
ne, one się ze sobą zderzają i trzeba dokonywać pew-
nego wyboru. Tutaj mamy problem godności kobiety, 
która na przykład została zgwałcona i nie chce uro-
dzić tego dziecka albo też która nie chce urodzić, bo 
dziecko w jej łonie jest zdeformowane. Mamy też 
kwestię godności płodu, tego nasciturusa. A więc 
dokonuje się kompromisowego wyboru. Ja uważam, 
że ten kompromis jest za skromny – to jest inna spra-
wa – ale on jest.

Podobnie tutaj mamy sytuację taką, że z jednej 
strony jest godność pary, przede wszystkim kobiety, 
ale także mężczyzny, dla których liczba tych, że tak 
powiem, stymulacji jest bardzo istotną rzeczą – to 
jest bardzo wyczerpujące, to bywa bolesne, to bardzo 
długo trwa – a z drugiej strony jest, jak to państwo 
określacie, godność zarodka. Tak więc co tu jest kom-
promisem? Kompromisem jest ograniczenie liczby 
zarodków i kompromisem jest mrożenie zarodków. 
To jest właśnie kompromis. Nie ma tu niszczenia za-
rodków. W związku z tym to minimum, o którym pan 
profesor mówił, jest zachowane, tylko my musimy 
znaleźć…

(Senator Michał Seweryński: …poziom.)
Tak, zgadza się, musimy znaleźć poziom. Ale ten 

poziom musi uwzględniać godność kobiety, człowieka 
żywego. Ja powiem jasno: w sytuacji, w której mamy 
do czynienia z konfliktem moralnym, w którym z jed-
nej strony występuje człowiek żywy, czujący i cier-
piący, a z drugiej strony występuje zarodek, ja zawsze 
opowiem się za człowiekiem żyjącym.

I ostatnia sprawa. Wielu z państwa, między in-
nymi pan senator Słoń, wielokrotnie powtórzyło, że 
zawsze będzie się opowiadać za życiem. Ależ przecież 
te procedury prowadzą do życia! Na litość boską, 
niechże się pan za tym opowie!

I na koniec słowo na temat poprawek, które tutaj 
zostały zapowiedziane czy zgłoszone przez panią 
senator Hatkę. No, to jest właśnie przykład – pani 
senator ma takie poglądy… Ale ja właśnie cały czas 
tłumaczę, żeby nie zmuszać innych do takich sytuacji! 
A te dwa zarodki, o których pani senator tutaj mówiła, 
oznaczają właśnie utrudnienie życia. To jest utrud-
nienie życia, nie jest to żadna jakościowa zmiana.

A jeśli chodzi o pary nieformalne, czyli, mówiąc 
krótko, konkubinaty, to ja bardzo przepraszam, ale 
przecież jest tak, że jeśli w takim nieformalnym 
związku rodzi się dziecko naturalnie, po prostu na-
turalnie, to nie mamy do tych ludzi pretensji. Prawda? 
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śnie podkreślenie tego, że w tym wszystkim musimy 
bronić godności człowieka jako istoty ponadprzecięt-
nej. O to tylko chodzi.

(Senator Michał Seweryński: Bez względu na 
wiarę…)

Tak, bez względu na wiarę, dokładnie, bez wzglę-
du na wiarę. I oczywiście niektórzy koledzy – czy 
z prawa, czy z lewa, czy z centrum – tutaj posługują 
się elementami także wiary, co wynika z ich wnętrza, 
ale to nie jest najważniejsze w tym momencie. Ja się 
z tym całkowicie zgadzam. Jestem głęboko przeko-
nany, że pan także jest za taką godnością rozumianą 
jako godność, gdzie człowiek jest jednak ciągle istotą 
naczelną, jest w centrum pewnych wartości. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Pociej, ad vocem. Bardzo proszę, może 

z miejsca.

Senator Aleksander Pociej:
Jeżeli mogę prosić, chciałbym skierować moje sło-

wa do pana senatora Słonia. Jeżeli pan przyjął moją 
wypowiedź ad personam, to ja bardzo przepraszam. 
Nie chciałem w żaden sposób pana dotknąć. Nawet 
jeżeli wcześniejsze wypowiedzi pana kolegów trochę 
mnie sprowokowały do ostrzejszego tonu, to chciał-
bym powiedzieć, że nic ani w pana wypowiedzi, ani 
w pana rozumowaniu… W żaden sposób nie chcia-
łem dezawuować tego, co pan mówił. Tak że bardzo 
przepraszam, jeżeli to, co powiedziałem, przyjął pan 
jako mój atak na pana senatora.

(Senator Krzysztof Słoń: Dziękuję. Przyjmuję.)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, czy 

ja też mogę ad vocem?)
Dobrze, jesteśmy w Senacie… Jeszcze pan mar-

szałek Borowski z ad vocem. Jest już po dwunastej, 
tak że regulamin zawieszamy.

(Wesołość na sali)

Senator Marek Borowski:
Ta teza, którą tutaj pan senator Hodorowicz wy-

głosił, mianowicie że Kościół wprawdzie rozumiał, na 
czym polega układ heliocentryczny, ale bronił godno-
ści człowieka poprzez to, że to człowiek jest tym sed-
nem, tym ośrodkiem kosmosu… No, być może, tylko 
że tego rodzaju obrona godności człowieka nie może 
być prowadzona wbrew faktom, dlatego że kończy się 

zarodków, u których by stwierdzono usterki, to do-
puszczalne byłoby ich zniszczenie. I wtedy jakby nie 
ma już tej całej procedury. Czyli co wtedy? Pobiera się 
zarodki od nowa, żeby było ich sześć i by część z nich 
można było umieścić w ciele kobiety, a część ewentu-
alnie zamrozić na przyszłość. Tak? Czyli tak, Panie 
Senatorze Abgarowicz, jednak te sześć to są te do 
dalszego etapu… Czyli do dalszego etapu przechodzi 
sześć, które dobrze rokuje, a tych, które były wstępnie 
ewentualnie odrzucone, zgodnie z prawem…

(Senator Łukasz Abgarowicz: Obumierają.)
…po prostu nie ma, one zgodnie z prawem mogą 

być zniszczone i nikt za to nie poniesie odpowiedzial-
ności, bo tutaj te kryteria zostały zapisane.

I właściwie tyle chciałem powiedzieć, Panie 
Marszałku. Dziękuję za udzielenie mi głosu.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Hodorowicz. Bardzo proszę.
(Senator Aleksander Pociej: Panie Marszałku, czy 

ja mogę ad vocem?)
Po panu senatorze Hodorowiczu.

Senator Stanisław Hodorowicz:
Ja bardzo krótko, Panie Marszałku, Wysoki 

Senacie, w nawiązaniu do wypowiedzi pana mar-
szałka, pana senatora Borowskiego.

Otóż pan był uprzejmy powiedzieć, że Kościół się 
mylił. Ja wyraźnie w swoim wystąpieniu abstraho-
wałem od Kościoła i mówiłem, że dla jednych Bóg, 
dla drugich natura… mówiłem, że te dwa byty nie 
narzucają kagańca, nawet Bóg, bo to człowiek sam 
sobie powinien narzucać taki czy inny kaganiec. Ale 
wrócę do podanego przez pana przykładu. Czy pan 
sobie wyobraża, że Kościół był taki głupi, że przez 
kilkaset lat nie uznawał, oficjalnie nie uznawał teorii 
heliocentrycznej? Nie. Kościół dokładnie wiedział… 
A o co chodziło? Chodziło o godność człowieka i cho-
dziło o miejsce człowieka w systemie. Rewolucja 
kopernikańska człowieka przenosiła z punktu cen-
tralnego jako punktu, wokół którego się wszystko 
kręci, właśnie do układu heliocentrycznego, gdzie 
centrum stało się czymś innym. I Kościół, przyjmując 
takie stanowisko, bronił godności człowieka, mylił 
się co do faktu naukowego, ale nie mylił się co do 
godności. I tę samą sytuację mamy w tej chwili, Panie 
Marszałku. Przeżywamy drugą rewolucję, kiedy to 
po raz drugi człowiek zostaje przenoszony z punk-
tu widzenia pewnego unikatowego tworu do, że tak 
powiem, tworu, który jest sprowadzany do chemii, 
fizyki, biologii i kupy atomów. I dlatego chodzi o wła-

(senator K. Słoń)
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człowieka mówi tak: „Człowiek jest już człowie-
kiem od momentu, gdy męski plemnik zapłodni 
żeńską komórkę jajową”. Profesor Fedor-Freyberg, 
psycholog ze Sztokholmu, mówi: „Szacunek dla no-
wego życia od samego poczęcia i uznanie dziecka 
za partnera w dialogu są bardzo ważne. Ten dialog 
rozpoczyna się w momencie poczęcia”. Profesor 
Ingelman-Sundberg, kierownik Kliniki Ginekologii 
i Położnictwa w Sztokholmie, pisze: „Od momentu 
poczęcia istnieje żywa istota. Nienarodzone dziecko 
jest osobą”. Profesor Mathews-Roth z Uniwersytetu 
Harvarda powiada: „Z naukowego punktu widzenia 
poprawne jest stwierdzenie, że pojedyncze ludzkie 
życie zaczyna się w momencie poczęcia”. Są to ar-
gumenty naukowców.

Nie mogę zgodzić się też z panem senato-
rem Józefem Piniorem, tak jak ja absolwentem 
Uniwersytetu Wrocławskiego, również w tej kwe-
stii, że żyjemy w państwie konfesyjnym, że żyjemy 
w państwie wyznaniowym. A takie padło… Przecież 
jest konstytucyjny rozdział – to już podkreślał se-
nator Borowski – Kościoła od państwa. Biskupi też 
są obywatelami i mają prawo występować do nas, 
przedstawiać nam swoje poglądy tak jak inni wy-
borcy. Przecież przy każdej okazji różne organizacje, 
i społeczne, i polityczne, i stowarzyszenia, a nawet 
lobbyści występują do nas, abyśmy zagłosowali tak 
czy inaczej, abyśmy uwzględnili ich poprawki do 
ustaw.

Na koniec… Panie Senatorze Józefie Pinior, po-
wiedział pan, że według katechizmu są w Kościele 
rozwody. Otóż w Kościele nie ma rozwodów. Prawo 
kanoniczne z 1983 r., stanowiące pokłosie soboru 
z 1963 r., wyraźnie wskazuje, kiedy można doma-
gać się unieważnienia sakramentu małżeństwa. I te 
wszystkie przesłanki wymienione w tych kanonach, 
począwszy od kanonu 1100 itd., mówią o tym kiedy. 
Ważna jest chwila przyjęcia sakramentu małżeństwa. 
Chodzi o ukrycie choroby psychicznej, wadę oświad-
czenia woli. Jest jedna nowa przesłanka, której nie 
było w poprzednim Kodeksie Prawa Kanonicznego, 
to jest niedojrzałość psychiczna do funkcjonowania 
w małżeństwie. I mogę powiedzieć, że w związku z tą 
przesłanką w ostatnim czasie jest najwięcej stwierdzeń 
unieważnienia małżeństwa. A ta procedura jest szcze-
gólna, bo tam występuje tak zwany obrońca węzła 
małżeńskiego, defensor vinculi matrimonium, który 
w każdej sprawie sporządza apelacje, i każda sprawa 
jest dwuinstancyjna. Dziękuję bardzo za uwagę.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz przywołany pan senator Józef Pinior. Bardzo 

proszę.
Pięć minut, Panie Senatorze.

to, po pierwsze, kompromitacją, a po drugie, niestety 
nieszczęściem i uderzeniem w godność innych ludzi, 
którzy mieli inne zdanie. Bo ci ludzie, którzy mieli 
wtedy inne zdanie, po prostu byli prześladowani.

(Senator Stanisław Hodorowicz: To inne czasy…)
Ja wiem, że inne czasy, ale potem trochę lat minęło 

i mieliśmy na przykład teorię ewolucji, prawda?
(Senator Stanisław Hodorowicz: Ona jest nie-

sprzeczna z wiarą…)
Dzisiaj tak.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panowie, no bar-

dzo proszę… Panie Marszałku, proszę się skracać.)
Chwileczkę. Dziś tak, ale dwieście lat temu nie, 

dwieście lat temu Darwin był przecież wyklinany. 
Tak że niestety Kościół ma problem z nauką, i to nie 
od dzisiaj.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję.
Pan senator Matusiewicz – pięć minut. Bardzo 

proszę.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chciałbym odnieść się polemicznie do wypowie-

dzi panów senatorów Piniora i Pocieja, ale posta-
ram się to zrobić zgodnie z zasadami erystyki, czyli 
sztuki prowadzenia sporów. I chciałbym, żebyście, 
Panowie, zrozumieli, że dla mnie, dla większości 
moich koleżanek i kolegów z naszego klubu problem 
in vitro nie jest problemem biologicznym, nie jest 
on dla nas problemem społecznym, medycznym. 
Przede wszystkim jest on dla nas problemem wiary. 
Uważamy, że wszystko dzieje się za sprawą Boga, 
za sprawą Stwórcy – w tym to, że powstaje dziecko.

Oczywiście doceniamy to, że państwo też pod-
nosicie tutaj… Kolega mówi, że jest ojcem czworga 
dzieci, pewnie już i dziadkiem, tylko jeszcze się nie 
pochwalił…

(Wesołość na sali)
(Senator Józef Pinior: Nie, nie!)
To ja się pochwalę, że jestem ojcem pięciorga 

dzieci…
(Senator Dorota Czudowska: Młody tatuś!)
…które rodziły się na przestrzeni piętnastu lat, 

jestem też dziadkiem sześciorga wnuków.
Chciałbym też zacytować kilka wypowiedzi 

naukowców, ludzi, którzy są autorytetami i którzy 
sprawami in vitro zajmują się do wielu lat. Zacytuję 
tylko zagranicznych naukowców. Zacznę od profe-
sora Blechschmidta, dyrektora Instytutu Anatomii 
Uniwersytetu w Getyndze, który o początku życia 

(senator M. Borowski)
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sposób to podziwiam. Ale też nie chcę, żeby ktoś 
inny narzucał swój światopogląd ludziom, którzy nie-
koniecznie myślą tak samo jak on. Dlatego apeluję 
o szacunek. A prawo jest po to…

(Senator Krzysztof Słoń: To senator Chróścikowski 
mówił o modlitwie.)

Przepraszam. A prawo jest po to i po to tworzymy 
je w parlamencie, żeby metodą kompromisu gwaran-
towało szacunek dla wszystkich.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Panie Senatorze. Pięć minut minęło.
Jeszcze pani senator Dorota Czudowska. Pięć mi-

nut, Pani Senator.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
To już padło w debacie. Od pierwszego wystąpie-

nia pana profesora, senatora Hodorowicza… Zarzuca 
się nam, że posługujemy się tutaj religią, wiarą. Tak. 
Ja potwierdzam to, co powiedział przed chwilą pan 
senator Matusiewicz. Dla większości z nas, którzy 
jesteśmy przeciwko ustawie, nakazem, imperatywem 
jest moralne prawo Boże. Z tego drzewa owoców jeść 
nie wolno – powiedział Bóg. Wiedza medyczna, którą 
zdobyłam, utwierdza mnie tylko w tym, że przyka-
zania Boże są słuszne. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Pan senator Andrzej Pająk. Bardzo proszę. Pięć 

minut.

Senator Andrzej Pająk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zostałem troszeczkę wezwany ex cathedra przez 

pana senatora Pocieja do odpowiedzi, na mównicę. 
Myślę, że może troszeczkę ma takie prawo, bo jest to 
senator z Warszawy, a ja jestem z prowincji.

(Senator Rafał Muchacki: Z Zawoi.)
Z Zawoi.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Nie byle jaka 

miejscowość.)
(Senator Rafał Muchacki: Największa wieś.)
Panie Senatorze, pan mnie chyba nie wysłuchał 

uważnie. Po pierwsze, ja powiedziałem, że człowie-
kowi przysługuje godność i prawo do powołania go 
w sposób godny przez akt miłosny. Przysługuje to 
każdemu człowiekowi, ale wiemy, że bywa bardzo 
różnie i że na pewno jest to bolesne.

Po drugie, jeżeli chodzi o gwałt, to wypowiedzia-
łem się tak… To były słowa mamy. Ona tak mówiła, 

Senator Józef Pinior:

Postaram się bardzo krótko.
Panie Senatorze, przecież można sprawdzić, co 

powiedziałem. Mówiłem, że generalnie na grun-
cie katechizmu Kościoła Rzymskokatolickiego nie 
ma… rozwody są niedopuszczalne. Nie powiedzia-
łem także, że Polska jest krajem konfesyjnym. No 
przecież ja tego nie powiedziałem. Mówiłem tylko, 
że moim zdaniem mamy dzisiaj do czynienia ze spo-
rem, w którym z jednej strony mamy model państwa 
konfesyjnego, a z drugiej strony model państwa rzą-
dów prawa, który daje gwarancje wyboru. Ta moja 
wypowiedź została wywołana przez inne wystąpie-
nie, pana profesora Hodorowicza. Panie Profesorze, 
nie ma między nami sporu co do tego, że uważamy 
godność ludzką za najwyższą wartość, tak samo jak 
świętość życia. Dzisiaj bardzo dużo mówiliśmy tu 
o świętości życia. Nie ma sporu między nami w tym 
temacie. Powiem jednak teraz coś, co z natury rzeczy 
się państwu bardzo nie spodoba. W rzeczywistości 
ludzkiej to jest relatywne. Wiele mówiono dzisiaj 
o tym, że ta ustawa, którą proponujemy, powinna za-
gwarantować tylko parom żyjącym w małżeństwie… 
No ale przecież rzeczywistość społeczna w Polsce 
od dziesięcioleci jest taka, że nie tylko ludzie połą-
czeni węzłem małżeńskim żyją ze sobą. Przecież to 
jest coś oczywistego w Polsce. I nikt tego nie kwe-
stionuje, przynajmniej ja nie znam nikogo, kto by 
to kwestionował. Taka jest rzeczywistość społeczna 
w Polsce. Czy to prawo do godności… Sąd Najwyższy 
Stanów Zjednoczonych, państwa… Nie sądzę, żeby 
ktoś twierdził, że wartości Ameryki nie wywodzą 
się z tradycji chrześcijańskich. Ameryka jest bliska 
cywilizacji chrześcijańskiej. Sąd Najwyższy Stanów 
Zjednoczonych kilka tygodni temu zalegalizował 
związki partnerskie na całym terytorium Stanów 
Zjednoczonych. Właściwie narzucił to wszystkim 
stanom, legislatywom stanowym. Dlatego mówię tu 
o pewnym relatywizmie. Ja rozumiem, że na gruncie 
katechizmu Kościoła Rzymskokatolickiego ta kwe-
stia jest widziana inaczej, ale na gruncie prawa takie 
związki zostały w Stanach Zjednoczonych zalegali-
zowane. Zgadzamy się co do tego – ja absolutnie się 
z tym zgadzam – że godność ludzka czy świętość 
życia są wartościami najwyższymi. Niemniej jednak 
zarówno w historii Kościoła… Wiemy przecież, że 
stosunek do aborcji zmieniał się w ciągu wieków, że 
nie był taki sam przez dwa tysiące lat funkcjonowania 
tej instytucji. Tak samo jest dzisiaj. W dzisiejszym 
świecie te kwestie są często relatywne.

Problem, o którym… Ja apeluję o to, żeby się 
szanować. Panie Senatorze Słoń, ja nie odmawiam 
nikomu modlitwy jako drogi poradzenia sobie z bez-
płodnością. Wręcz odwrotnie: ja to szanuję i traktuję 
z całą powagą. Mogę nawet powiedzieć, że na swój 
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(senator A. Pająk) W najbliższym czasie będzie trzeba przyjąć 
w Polsce chyba serię ustaw wynikających z rozwoju 
medycyny i z tego, że nasz kraj w stosunku do innych 
krajów europejskich nie uregulował jeszcze bardzo 
wielu kwestii zbliżonych pod względem trudności 
światopoglądowych. Te ustawy będą musiały tych 
spraw dotyczyć. Chociażby kwestie końca życia, 
kwestie uporczywej terapii i szereg innych zagad-
nień, terapia genetyczna, o której była dzisiaj mowa, 
i interwencja w ludzki genom, której skutkiem jest 
wyleczenie na wiele pokoleń w przód chorób gene-
tycznych… Takie debaty zapewne przed nami. Ta 
wielka otwartość Wysokiej Izby, za którą jeszcze raz 
dziękuję, napawa mnie wielkim optymizmem, jeśli 
chodzi o te kwestie.

Niech wolno mi będzie w ostatnich słowach po-
dziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się 
do stworzenia kształtu tej ustawy, a szczególnie 
moim najbliższym współpracownikom. Pani dy-
rektor Dagmara Korbasińska, pani dyrektor Anna 
Błaszczyk, pani dyrektor Alina Budziszewska, które 
cały ten dzień spędziły z nami… To tylko krótki wy-
cinek z liczby godzin, które wspólnie poświęciliśmy, 
pracując nad tą ustawą.

Raz jeszcze chciałbym podziękować panu prze-
wodniczącemu Muchackiemu za otwartość Komisji 
Zdrowia, a przede wszystkim chciałbym wnieść 
wielką prośbę do pana marszałka i Wysokiej Izby, 
by pochylić się nad tą ustawą w tym kształcie, w ja-
kim ona jest, i przyjąć ją bez poprawek, przyjąć ją 
z otwartością. Ta ustawa odpowiada na olbrzymią 
potrzebę społeczną.

Odnosząc się do słów, które padły z tej mównicy – 
myślę o słowach pana senatora Piniora – powiem, że 
faktycznie jest tak, że ustawa de facto nie wprowadza 
niczego nowego, ona po prostu reguluje rzeczywi-
stość, która w Polsce od wielu lat istnieje. My dość 
późno wprowadzamy ład prawny w tym obszarze, 
który powinien był zostać uregulowany znacznie 
wcześniej. Dziękuję uprzejmie. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
To była najkrótsza pana wypowiedź w tym dniu. 

Rozumiem, że również okoliczności, czas i miejsce 
to sprawiły.

Ponieważ, jak powiedziałem, zostały zgłoszone 
wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję 
Zdrowia o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Teraz proszę senator sekretarz, panią Helenę 
Hatkę, o odczytanie komunikatu.

a ja to od niej przejąłem. Ona nigdy nie potępiała 
kobiet – a znała takie – które pozbyły się dziecka. 
W przypadku gwałtu sprawa może się wydawać 
oczywista. Po takim poczęciu, że tak powiem, usunię-
cie byłoby rzeczą prawie że normalną, ale… Tak jak 
mówiła mama: może być tysiąc argumentów za, ale… 
I nie wiadomo, czy do tej tragedii gwałtu nie dojdzie 
jeszcze jedna tragedia – zabicie dziecka. Ale ja nigdy 
nie podejmę się tego rozstrzygać. I o tym mówiłem, 
a nie tak, jak mnie pan zrozumiał. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
(Senator Helena Hatka: Jeszcze pan minister…)
Ja wiem, oczywiście. Powiedziałem zgodnie z proce-

durą…
Informuję dla porządku, że senatorowie Michał 

Wojtczak i Tadeusz Kopeć złożyli swoje przemówie-
nia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożyli senatorowie: Bogdan Pęk, Alicja 
Chybicka, Andżelika Możdżanowska, Józef Zając, 
Jarosław Obremski, Jan Libicki, Andrzej Matusiewicz, 
Tadeusz Kopeć, Helena Hatka, Stanisław Iwan, 
Stanisław Hodorowicz.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionych wniosków, jak również do wąt-
ków podniesionych w dyskusji?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 
Radziewicz-Winnicki: Tak.)

Mam nadzieję, że uczyni to ze świadomością tego, 
że mamy już następny dzień.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, obiecuję, że tym razem krócej niż sześć 

i pół godziny… Przede wszystkim chciałbym bardzo po-
dziękować za niebywale otwartą, merytoryczną, spokoj-
ną, wyważoną debatę wokół projektu ustawy, który siłą 
rzeczy rodził w czasie jej powstawania i rodzi w czasie jej 
procedowania wiele pytań natury niebywale trudnej, co 
do rozstrzygnięć moralno-etycznych, często wymagają-
cych pogodzenia wartości światopoglądowych bądź wy-
ważenia racji w sytuacji konfliktu różnych dóbr i prawd, 
o czym tak pięknie powiedział pan marszałek Borowski. 
Dziękuję za otwartość Wysokiej Izby.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Dzisiaj…
(Senator Rafał Muchacki: Ale po tych obradach, 

które będą.)
Aha, rozumiem.
(Senator Rafał Muchacki: Czyli jutro po połu-

dniu.)
Czyli po ogłoszeniu przerwy w obradach, które 

rozpoczną się o godzinie 9.00, o czym informuję, 
ogłaszając przerwę do godziny 9.00.

Czyli posiedzenie komisji odbędzie się po zakoń-
czeniu w dniu dzisiejszym obrad, które rozpoczną się 
o godzinie 9.00. Mamy drobne problemy czasowe, ale 
mam nadzieję, że wszyscy...

Bardzo serdecznie dziękuję pani senator sekretarz 
za to, że wytrwała do końca. Wszystkim państwu 
senatorom również dziękuję.

Na dziś zamykam obrady.
(Senator Sekretarz Helena Hatka: Dziękuję panu 

marszałkowi, że zauważył, że tu jestem.)

Senator Sekretarz Helena Hatka:
Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie rozpatrze-

nia wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do ustawy 
o leczeniu niepłodności, zawartej w druku senackim 
nr 949, odbędzie się 9 lipca 2015 r., to jest we czwartek…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dzisiaj.)
(Senator Krzysztof Słoń: Dzisiaj.)
Dzisiaj.
…bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obra-

dach w sali nr 176.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy?
(Senator Sekretarz Helena Hatka: Czyli teraz?)
(Senator Rafał Muchacki: Nie, nie.)
Nie.
(Senator Rafał Muchacki: Jutro po ogłoszeniu 

przerwy. To znaczy, dzisiaj po ogłoszeniu przerwy.)

(Przerwa w posiedzeniu w dniu 9 lipca o godzinie 0 minut 37)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan 
Borusewicz oraz wicemarszałkowie Jan Wyrowiński 
i Stanisław Karczewski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Senatorowie sekretarze są już przy stole prezy-

dialnym.
Wysoki Senacie, proponuję skreślenie z porząd-

ku obrad punktu drugiego: informacja o działalno-
ści Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – i roz-
patrzenie go na następnym posiedzeniu Senatu. Jeśli 
nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba 
przyjęła przedstawioną propozycję.

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

Informuję jeszcze raz, że punkt ten rozpatrzymy 
na następnym posiedzeniu.

(Głos z sali: Który?)
(Senator Robert Mamątow: Drugi.)
Chodzi o punkt: sprawozdanie IPN.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bez-
pieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 952, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 952 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej, pana senatora Kazimierza Kleinę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej przedsta-

wiam sprawozdanie w sprawie uchwalonej przez Sejm 
w dniu 25 czerwca 2015 r. ustawy o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw.

Nasze sprawozdanie zawarte jest w druku 
nr 952 A. Dołączyliśmy do niego pięć poprawek, 

które rekomendujemy Wysokiej Izbie i prosimy o ich 
przyjęcie.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie 
ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz nie-
których innych ustaw transponuje do krajowego 
porządku prawnego postanowienia dyrektyw: 
nr 35 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
21 listopada 2012 r. w sprawie minimalnego po-
ziomu wyszkolenia marynarzy; nr 38 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 sierpnia 2013 r. 
w sprawie kontroli przeprowadzanej przez pań-
stwo portu; Komisji Europejskiej z dnia 17 grud-
nia 2014 r. zmieniającej dyrektywę z roku 2009 
w związku z przyjęciem przez Międzynarodową 
Organizację Morską określonych kodeksów i po-
wiązanych zmian do niektórych konwencji i pro-
tokołów.

Ponadto w ustawie zaproponowano zmiany w za-
kresie funkcjonowania inspekcji państwa bandery 
oraz Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, 
wynikające z praktyki stosowania przepisów regu-
lujących ich ustrój.

W ustawie doprecyzowano przepis określający 
zakres przedmiotowy ustawy w ten sposób, aby jed-
nocześnie wskazywał normy mające zastosowanie do 
statku o obcej przynależności.

Zaproponowano także modyfikację definicji jachtu 
morskiego poprzez usunięcie elementu wskazującego 
na rodzaj napędu statku, co pozwoli objąć zakresem 
ustawy wszystkie jachty rekreacyjne i komercyjne. 
Ponadto wprowadzono definicje określeń „długość 
statku i jachtu morskiego”, „pasażer” oraz „stała plat-
forma wiertnicza”.

Wprowadzono do ustawy regulację określającą 
właściwość miejscową dyrektorów urzędów morskich 
jako organów nadzorujących działanie stacji atestacji 
urządzeń i wyposażenia statku.

Nałożono na podmiot upoważniony do przepro-
wadzania przeglądów technicznych jachtów ko-
mercyjnych obowiązek posiadania ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 
w związku z prowadzoną działalnością w zakresie 
przeglądów technicznych.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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(senator sprawozdawca K. Kleina) osobę, której rodzaj praktyki pływania w danej spe-
cjalności nie odpowiada ściśle wymaganiom niezbęd-
nym do uzyskania dokumentu, jeżeli okres posiadanej 
praktyki jest nie krótszy od wymaganego i zachowany 
zostanie poziom bezpieczeństwa uprawianej żeglugi.

Zmodyfikowano dotychczasową regulację doty-
czącą rejestrowania szkoleń i przeszkoleń w syste-
mie kontrolno-informacyjnym w przypadku portów 
polskich oraz uznawania morskich jednostek edu-
kacyjnych w zakresie przeprowadzania egzaminów 
praktycznych, a ponadto określono jednolity wzór 
książki praktyk.

Zaproponowano zmiany w przepisie określającym 
ustrój Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej. 
W tym zakresie także przyjęliśmy stosowną popraw-
kę, którą rekomendujemy Wysokiej Izbie.

Dyrektorzy urzędów morskich będą uprawnieni 
do wydawania zwolnień lub zastosowania środków 
równoważnych dla statków, które ze szczególnych 
i indywidualnych względów, na przykład ze względu 
na nietypową konstrukcję, nie są w stanie spełnić wy-
magań bezpiecznego uprawiania żeglugi określanych 
w wiążących Polskę umowach międzynarodowych. 
Statek zostanie zwolniony od spełnienia takich wy-
magań pod warunkiem zachowania odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa. Za rozwiązanie równoważ-
ne można uznać rozwiązanie zapewniające taki sam 
lub podobny poziom bezpieczeństwa jak to rozwią-
zanie, które jest wymagane przepisami ogólnymi.

Zaproponowano także zmiany w zakresie morskie-
go pilotażu obowiązkowego i dobrowolnego, a także 
systemu uznawania i nadzoru nad środkami szkole-
niowymi pilotów oraz stacjami pilotowymi.

Tak jak mówiłem na początku, rekomendujemy 
Wysokiej Izbie przyjęcie omawianej ustawy wraz 
z pięcioma zaproponowanymi poprawkami. Dziękuję 
bardzo, Panie Marszałku.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy są takie pytania? Nie.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister infrastruk-
tury i rozwoju.

Czy pan wiceminister Sławomir Żałobka chciałby 
zabrać głos w sprawie ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju Sławomir Żałobka: Nie, pan senator przed-
stawił projekt…)

Zaproponowano ograniczenie wymogów admi-
nistracyjnych w przypadku zmiany przynależności 
statku z obcej na polską banderę w ten sposób, aby nie 
dotyczyły one armatorów statków o długości mniej-
szej niż 24 m. Jednostki pływające o tej długości 
i mniejsze ze względu na swoją wielkość nie podle-
gają przepisom prawa międzynarodowego, umowom 
międzynarodowym.

Usankcjonowano praktykę, zgodnie z którą Polska 
raportuje zawinięcie statków jedynie do polskich por-
tów, a nie na kotwicowiska. Brak takiego doprecy-
zowania skutkował tym, że informacje w tej sprawie 
były rozbieżne z informacjami, jakie uzyskiwała 
Komisja Europejska z systemu SafeSeaNet.

Wprowadzono do ustawy przepis, na podstawie 
którego organ inspekcyjny będzie mógł stwierdzić 
brak możliwości przeprowadzenia inspekcji statku 
z powodu zakresu lub charakteru prac remontowych 
prowadzonych na statku lub braków w obsadzie za-
łogi spowodowanych czasowym wyłączeniem statku 
z eksploatacji.

Doprecyzowano przepisy określające wymagania 
kwalifikacyjne wobec osób ubiegających się o uzy-
skanie dyplomów lub świadectw niezbędnych do pra-
cy na statkach. Wskazano, na jakich warunkach egza-
min dyplomowy zdawany w uczelni morskiej może 
być uznany za równoważny z egzaminem zdawanym 
przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną, 
oraz wprowadzono przepis umożliwiający cudzo-
ziemcom ubieganie się o polski dyplom lub świa-
dectwo pod warunkiem spełnienia wymogów okre-
ślonych w ustawie.

Zgodnie z art. 1 pkt 6 dyrektywy Unii Europejskiej 
nr 35 z roku 2012 państwa członkowskie zawierają 
umowy z państwami stronami międzynarodowej kon-
wencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia ma-
rynarzy, wydawania im świadectw i pełnienia wacht 
oraz między sobą, na podstawie których to umów 
statki uprawiające żeglugę przybrzeżną mogą wpły-
wać w rejon żeglugi przybrzeżnej innego państwa. 
Aby zapewnić transpozycję tego przepisu, w art. 1 
w pkcie 24 noweli określono tryb zawierania takich 
umów, wskazano podmiot upoważniony do ich za-
wierania, a także zasady akceptowania dokumentów 
kwalifikacyjnych upoważnionych do zajmowania sta-
nowisk na statkach uprawiających żeglugę przybrzeż-
ną, wydanych przez inne państwa.

Doprecyzowano listę dokumentów, które u dy-
rektora urzędu morskiego składa osoba ubiega-
jąca się o wydanie dokumentu kwalifikacyjnego. 
Zaproponowano ponadto, aby dyrektor urzędu 
morskiego w porozumieniu z przewodniczącym 
Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej mógł 
wyrazić zgodę na uzyskanie takiego dokumentu przez 
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(marszałek B. Borusewicz) dzania sprawozdań finansowych oraz finansowej wy-
ceny aktywów i pasywów. Krótko mówiąc, wprowa-
dziła ona uproszczenia księgowości, która wcześniej 
była dla mikroprzedsiębiorców dosyć kosztowna. 
Wspomniane rozwiązania są obecnie bardzo chwa-
lone przez tak zwane firmy mikro. Ustawa, o której 
mowa, obowiązuje tak naprawdę od 2014 r. Od kiedy 
została wprowadzona, w kieszeni mikroprzedsiębior-
ców zostało, według szacunkowych wyliczeń, około 
17 milionów zł.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych wnoszę o przyjęcie omawianej tu usta-
wy wraz z poprawkami. Chcę powiedzieć, że Biuro 
Legislacyjne przygotowało, jeśli dobrze pamiętam, 
trzydzieści propozycji poprawek. Wszystkie one 
zostały poparte przez rząd i jednogłośnie, jedno-
myślnie poparte przez członków komisji. Dziękuję 
bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Matusiewicz, proszę bardzo.

Senator Andrzej Matusiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałbym zapytać, czy pana 

zdaniem w kategorii wspomnianych jednostek ma-
łych będą się mieściły wszystkie stowarzyszenia. Bo 
wówczas do nich też stosowałyby się zasady księgo-
wości uproszczonej. Niestety, są sprawy karne doty-
czące naruszania przepisów ustawy o rachunkowości 
przez… To dotyczy na przykład skarbników, którzy 
działają społecznie, albo przedstawicieli komisji re-
wizyjnych – bo nie ma raportów dziennych, nie ma 
raportów tygodniowych itd. Czy pana zdaniem to 
jest… Bo jest ogólnie powiedziane: osoby prawne, nie 
ma wyłączenia. Ale czy intencją ustawodawcy było 
też to, żeby księgowością uproszczoną objąć stowa-
rzyszenia? Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Augustyn. Proszę.
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Senatorze, 

czy… Zaraz, coś tu…)
(Głos z sali: Mikrofon…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Senatorze, 

czy…)
Panie Senatorze, czy kartę pan włożył?

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

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

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

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ra-
chunkowości oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 945, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 945 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Piotra Gruszczyńskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Gruszczyński:
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych projekt ustawy 
o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych 
innych ustaw.

W przedstawionym projekcie ustawy dokonuje 
się transpozycji przepisów dyrektywy odnośnie 
do jednostek innych niż jednostki mikro. Jest to 
implementacja dyrektywy obowiązkowa dla pań-
stwa członkowskiego. Termin transpozycji upływa 
20 lipca 2015 r. Projekt wprowadza również uprosz-
czenia w rachunkowości związane ze zmieniającym 
się otoczeniem gospodarczym. Zaproponowane 
zmiany powinny przyczynić się do obniżenia 
kosztu przygotowania sprawozdania finansowego 
oraz kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowo-
ści przez tak zwane jednostki małe. Wspomniane 
zmiany powinny doprowadzić do poprawy warun-
ków funkcjonowania przedsiębiorczości i do wzro-
stu konkurencyjności gospodarki. Zniesienie barier 
administracyjnych i wprowadzenie bardziej przyja-
znych przepisów o rachunkowości może w znacz-
nym stopniu poprawić warunki funkcjonowania 
małych jednostek.

Wysoki Senacie, wszyscy pamiętamy przyjętą 
w zeszłym roku zmianę ustawy o rachunkowości. 
Wprowadzona zmiana dotyczyła przede wszystkim 
uproszczeń dla jednostek mikro w zakresie sporzą-
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przedstawił w skrócie harmonogram prac nad tą usta-
wą i pożytki, które z tej ustawy płyną. Jeszcze raz 
bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, 
jestem gotowa do odpowiedzi. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać pytania do 

przedstawiciela rządu, związane z omawianym punk-
tem porządku obrad.

Są pytania. Pani Minister, w takim razie zapra-
szam tutaj, na mównicę.

Zgłaszali się pan senator Matusiewicz i pan senator 
Cioch.

Proszę bardzo, pan senator Matusiewicz.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja chcę nawiązać do mojego pierw-

szego pytania, które zadałem senatorowi sprawoz-
dawcy. On w swojej argumentacji podał, że nie jest 
zasadne stosowanie księgowości uproszczonej w sto-
warzyszeniach, w tych, które korzystają ze środków 
unijnych, i powołał się na panią. Ja chciałbym, żeby 
pani przedstawiła jeszcze inne argumenty, że rze-
czywiście tak jest. Bo przecież wiele stowarzyszeń 
nie korzysta ze środków unijnych i chyba to nie jest 
argument przekonujący. Jak wiadomo, większość 
ludzi działa społecznie, często nie są to osoby wy-
specjalizowane, może robią drobne błędy, a później 
są karane na podstawie przepisów karnych. W moim 
okręgu wyborczym niestety takie sprawy wpływają 
do prokuratury i tych społeczników trzeba później 
bronić, bo są oskarżani o popełnienie nieraz zupełnie 
drobnych nieprawidłowości, gdyż te przepisy są dosyć 
rygorystyczne, a przecież oni nie są profesjonalistami.

Czy pani nie uważa, że należałoby jednak w od-
niesieniu do tych stowarzyszeń zastosować wyłącze-
nie, tak aby tu również stosować zasady księgowości 
uproszczonej? Dziękuje bardzo.

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

Senator Henryk Cioch:
Myśmy dyskutowali na ten temat, ale chciałbym, 

aby pani minister uwypukliła te kwestie, które bu-
dzą wątpliwości, chodzi mianowicie o przeciw-
stawianie stowarzyszeń fundacjom. Czy ono jest 
zasadne? Pytam, ponieważ w tej ustawie operuje się 
dwiema kategoriami niejako nadrzędnymi w sto-

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, czy w czasie posiedzenia komi-
sji rozważano kwestię minimalnego czy właściwie 
maksymalnego poziomu obrotów w organizacjach 
pozarządowych, który uprawnia do stosowania księ-
gowości uproszczonej? Jakie było stanowisko partne-
rów społecznych?

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

Senator Piotr Gruszczyński:
Otóż tak… Jakby główną osią dyskusji, jeśli cho-

dzi o tę ustawę, był komentarz jednego z gości, który 
reprezentował stowarzyszenia. Zwrócił on uwagę na 
fakt, że organizacje pożytku publicznego nie będą 
mogły z tego prawa skorzystać. Przedstawiciel rzą-
du – obecna tu pani minister, jeśli dobrze pamię-
tam – argumentowała w taki sposób, że organizacje 
pożytku publicznego, które korzystają z pieniędzy 
publicznych, powinna cechować szczególna przej-
rzystość, transparentność, a zatem w tym przypadku 
uproszczona rachunkowość być może powodowałaby, 
że te warunki nie byłyby spełniane.

Co do pytania pana senatora Augustyna… Mówiąc 
szczerze, nie pamiętam.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję za szczerą odpowiedź.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Gruszczyński: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy pani wiceminister Dorota Podedworna-
Tarnowska chciałaby zabrać głos w sprawie rozpa-
trywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Dorota Podedworna-Tarnowska: Czy mogę z miejsca, 
Panie Marszałku?)

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Dorota Podedworna-Tarnowska:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałabym bardzo podziękować za wkład, mery-

toryczny wkład, który państwo wnieśliście w trakcie 
dyskusji nad tą ustawą. Pan senator Gruszczyński 
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(senator H. Cioch) du terytorialnego, które działają w sferze zadań 
publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, nie prowadzą działalności gospodarczej 
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności 
gospodarczej, nie posiadają statusu organizacji po-
żytku publicznego, osiągają przychody wyłącznie 
z enumeratywnie wymienionych tytułów, w roku 
poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uprosz-
czonej ewidencji przychodów i kosztów osiągają 
przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa we 
wspomnianym punkcie, w wysokości nieprzekra-
czającej 100 tysięcy zł. Tu pierwotnie w projekcie 
rządowym było 50 tysięcy zł, w wyniku poprawki 
wprowadzonej przez Wysoki Sejm strona rządowa 
poparła próg 100 tysięcy zł. Ale decyzje w sprawie 
prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów 
i kosztów podejmuje organ zatwierdzający w ro-
zumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, 
a mianowicie właściciel. I tak jak wspomniałam, 
wprowadzamy możliwość prowadzenia uproszczo-
nej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg 
rachunkowych na warunkach i zasadach określo-
nych w ustawie. Minister właściwy do spraw fi-
nansów publicznych, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, 
określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowa-
dzenia tej ewidencji przychodów i kosztów, wa-
runki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja 
do prawidłowego określenia zobowiązań podatko-
wych, oraz inne szczegółowe obowiązki związane 
z jej prowadzeniem, mając na uwadze zakres oraz 
cel działania podmiotów prowadzących ewidencję.

Dlaczego wyłączamy organizacje pożytku pu-
blicznego? Również ta kwestia była dyskutowana 
bardzo szeroko na posiedzeniu Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych. I tak jak pan senator Cioch 
pewnie doskonale pamięta, organizacje pożytku pu-
blicznego… Ja to argumentowałam w ten sposób, że 
one zbierają grosz publiczny i muszą charakteryzować 
się szczególnego rodzaju transparentnością. Z samej 
ewidencji przychodów i kosztów Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej, które prowadzi tak zwane spra-
wozdania merytoryczne i gromadzi informacje wła-
śnie z ksiąg rachunkowych, nie byłoby w stanie wy-
dobyć informacji, kto z podatników odprowadził 1% 
swojego podatku na tego typu organizacje. Dlatego 
również tym argumentowaliśmy wyłączenie tego typu 
podmiotów z kategorii jednostek, które podlegają 
temu uproszczeniu.

Wracam do pytania i zarzutów, które się pojawiają, 
że my faworyzujemy fundacje. Otóż nic bardziej myl-
nego, myślę, że już o tym powiedziałam. My mówimy 
o wszystkich organizacjach pozarządowych – jeszcze 
raz chciałabym to podkreślić – spełniających kryteria, 
które przytoczyłam. Dziękuję bardzo.

sunku do fundacji i stowarzyszeń, a są to miano-
wicie organizacje pozarządowe oraz organizacje 
pożytku publicznego. Z ustawy tej wynika, kiedy 
organizacja pożytku publicznego ma obowiązek 
sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe, 
a kiedy musi sporządzić skonsolidowane sprawoz-
danie finansowe. Moim zdaniem jest to precyzyjnie 
wskazane, niemniej jednak te kwestie nadal budzą 
wątpliwości. Moja prośba jest taka, aby te wątpli-
wości rozwiać.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuje bardzo, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Dorota Podedworna-Tarnowska:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Odpowiadając na pytanie pana senatora 

Matusiewicza, w skrócie powiem: tak. Ta ustawa doty-
czy również… Może inaczej. Uproszczenia dotyczące 
sprawozdań finansowych dotyczą również stowarzy-
szeń. Stowarzyszenia są osobami prawnymi. Więc nie 
ma tu wątpliwości, innymi słowy bezdyskusyjne jest 
to, że stowarzyszenia w tej ustawie zostały pominięte 
jako kategoria jednostek, które nie podlegają uprosz-
czeniom przewidzianym przez rząd w tym projekcie. 
Mało tego, my idziemy krok do przodu i w swojej 
ustawie, w ustawie o rachunkowości proponujemy 
wprowadzenie zwolnienia, zwolnienie z prowadzenia 
pełnej rachunkowości stowarzyszeń, które spełniają 
kryteria określone w ustawie. Stowarzyszenia i inne 
organizacje pozarządowe zwalniamy z prowadzenia 
pełnej księgowości, wprowadzając możliwość prowa-
dzenia tak zwanej książki przychodów i rozchodów. 
Mam nadzieję, że precyzyjnie odpowiedziałam na 
to pytanie.

Przechodzę teraz do pytania pana senatora Ciocha. 
Tak jak powiedziałam wcześniej, wprowadzamy moż-
liwość prowadzenia ewidencji, czyli nieprowadzenia 
pełnej księgowości, przez wszystkie organizacje poza-
rządowe, nie tylko fundacje, nie tylko stowarzyszenia, 
ale wszystkie kategorie organizacji pozarządowych, 
które spełniają określone kryteria. Myśmy o tym, 
tak jak pan senator powiedział, bardzo szczegółowo 
dyskutowali w trakcie posiedzenia Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych.

Ja może przypomnę te kryteria. To są organi-
zacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapi-
tałowych oraz stowarzyszeń jednostek samorzą-
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ministrowi finansów możliwość wydania, w porozu-
mieniu z ministerstwem pracy, specjalnego rozporzą-
dzenia. Wcześniej wspomniałam, argumentowałam, 
jakie informacje w tej książce przychodów i rozcho-
dów powinny być zawarte.

Ja nie rozumiem pytania dotyczącego przetargu. 
Jeśli pan senator zechciałby wyjaśnić…

(Senator Mieczysław Augustyn: Status organizacji 
pożytku publicznego…)

(Senator Leszek Czarnobaj: Po przerwie, po prze-
rwie.)

…bo takie tutaj padło pytanie… Chciałabym wy-
jaśnić, że ministerstwo pracy zbiera informacje doty-
czące tej działalności jako takiej – organizacje pożyt-
ku publicznego i wszelkie organizacje pozarządowe 
działają w określonym celu – i te informacje muszą 
wykazać tak zwaną sferę merytoryczną, działalność 
merytoryczną. A my na podstawie ustawy o rachun-
kowości zbieramy informacje pokazane nam przez 
dane finansowe. To nie jest tak, że my w tej chwili 
do ustawy włączamy te organizacje – my dajemy im 
możliwość przejścia na książkę przychodów i roz-
chodów określoną w delegowanym rozporządzeniu. 
Tak jak pan senator zechciał łaskawie na początku 
zauważyć i co ja również chciałabym podkreślić, jest 
to przełomowa zmiana – to są jedyne osoby prawne, 
które zostają wyłączone spod rygoru ustawy o ra-
chunkowości. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Minister.
Pan senator Leszek Czarnobaj się zgłasza.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Pani Minister!
Jeśli można prosić… Dużą dyskusję wywołała 

kwestia tego progu wynoszącego 100 tysięcy zł. 
Gdyby pani minister mogła powiedzieć – to było 
w informacji na posiedzeniu komisji – jaki procent 
organizacji pozarządowych operuje kwotą 100 tysię-
cy zł i będzie podlegał przepisom tej ustawy?

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Dorota Podedworna-Tarnowska:
Bardzo dziękuję.
Otóż jeśli chodzi o przychody do 50 tysięcy zł, 

to z danych Głównego Urzędu Statystycznego za 
2012 r. wynikało, że jest sześćdziesiąt osiem takich 

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator Matusiewicz chciałby jeszcze 

zadać pytania?
(Senator Andrzej Matusiewicz: Nie, nie, już nie.)
Nie, już nie.
Pan senator Rulewski się zgłasza. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Pytanie do pani minister, ale ono powinno być 

skierowane do pana senatora sprawozdawcy, jest 
spóźnione. Zresztą bardziej chyba byłoby to pytanie 
skierowane do szefa zespołu, który pracował przez 
dziesięć lat, do pana senatora Augustyna; może się 
wypowie, ale nie chcę prowokować tego.

Uważam, że ten krok rządu, który mówi, że się 
wyłącza z ustawy o rachunkowości organizacje poza-
rządowe, jest niekonsekwentny. Bo określa się kwotę, 
która notabene była źródłem przetargów, zatem nie 
była kwotą obiektywną, jaką mi wyliczono. Moje 
pytanie jest zasadnicze: czy naprawdę celowe było 
umieszczanie w ustawie o rachunkowości działalno-
ści non profit, czyli stowarzyszeń, fundacji i innych 
organizacji? Dlaczego… Słusznie pani zauważa, Pani 
Minister, że to jest innego rodzaju działalność. To 
jest działalność, która powinna być poddana jeszcze 
większej kontroli niż działalność gospodarcza…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Dorota Podedworna-Tarnowska: Jest.)

…bo tu chodzi o społeczny grosz, a zarazem grosz, 
który podlega ocenie ministerstwa. Czy nie wydaje 
się pani – to już ostatnie pytanie – że Ministerstwo 
Finansów padło tym razem, co rzadko się zdarza, 
ofiarą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, któ-
re przerzuciło na was obowiązek kontrolny, zamiast 
merytorycznie prowadzić te sprawy, w tym kontrolę 
społeczną zbieranych i wydatkowanych pieniędzy? 
Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Dorota Podedworna-Tarnowska:
Panie Senatorze, bardzo dziękuję za to pytanie. Te 

jednostki zawsze były w ustawie o rachunkowości, my 
ich nie włączamy do tej ustawy. My tylko wprowa-
dzamy, Panie Senatorze, uproszczenia dla tych jedno-
stek poprzez odwołanie się do ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Delegujemy 
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(podsekretarz stanu D. Podedworna-Tarnowska) ków, jak i możliwości gromadzenia pieniędzy z jed-
nego procentu, budzi duże emocje i wiele zastrzeżeń, 
które zgłaszano także podczas obrad Parlamentarnego 
Zespołu do spraw Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi. Tu jest potrzebna większa transpa-
rentność. Dając przywilej, dając specjalne możliwości 
działania, mamy prawo oczekiwać, że opinia publicz-
na i władze publiczne będą mogły sprawdzać, na co 
te pieniądze są przeznaczane, jak są wykorzystywane 
specjalne uprawnienia. To zastrzeżenie wydaje mi się 
jak najbardziej uzasadnione.

Wiedząc o tych pracach już wcześniej, dzięko-
wałem wszystkim tym, którzy pomagali przygo-
tować te rozwiązania, pani minister również. Z tej 
trybuny chcę podziękować jeszcze raz, bo prze-
szliśmy długą drogę przekonywania się nawzajem 
do tego, że warto wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
tych, którzy tak naprawdę tworzą podstawy, fun-
damenty demokracji w Polsce, tych, którzy tworzą 
społeczeństwo obywatelskie. Nie ma powodów do 
euforii, ale są powody do dużego zadowolenia. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz ja chciałbym zabrać głos i powiedzieć, że 

jest to przełom. Chcę podziękować Ministerstwu 
Finansów, które może osiem, dziesięć lat temu było 
w tej kwestii dość sztywne, ale od pewnego czasu 
wspiera nasze starania, które mają na celu zaktywi-
zowanie organizacji pozarządowych i stworzenie im 
jak najlepszego środowiska działania. Organizacje po-
zarządowe są tym elementem społeczeństwa obywa-
telskiego, są niezmiernie ważne w państwie demokra-
tycznym, są tkanką tego państwa demokratycznego. 

Senat mocno zaangażował się w prace, w wysu-
wanie sugestii dotyczących tego rozwiązania. Wielu 
senatorów jest w parlamentarnym zespole współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, na przykład pan 
senator Mieczysław Augustyn, szczególnie aktyw-
ny, pani senator Alicja Zając, a także senator Witold 
Gintowt-Dziewałtowski. Jest to, według mnie, uni-
kalny zespół, któremu wspólnie z organizacjami po-
zarządowymi i z Ministerstwem Finansów udało się 
zrealizować wiele spraw. Jest to zespół, który funk-
cjonuje w zasadzie przy Senacie. Przewodniczącym 
tego zespołu jest marszałek Senatu, czyli jestem nim 
ja. Te postulaty, które wielokrotnie były zgłaszane 
przez organizacje pozarządowe, dotyczące jednego 
procenta, zwolnienie z VAT, jeśli chodzi o przekazy-
waną żywność, a teraz uproszczona księgowość dla 
znacznej części organizacji pozarządowych, z wy-
jątkiem organizacji pożytku publicznego… To jest, 
jak myślę, sukces także tego zespołu, więc chcę po-
dziękować wszystkim jego członkom. Cieszę się, że 

organizacji pozarządowych. Dane Ministerstwa 
Sprawiedliwości to potwierdzają.

(Senator Kazimierz Kleina: Sześćdziesiąt osiem 
organizacji? Chyba 68%…)

Tak, 68%. Natomiast 100 tysięcy zł… Takich or-
ganizacji pozarządowych jest blisko 80%. I z tego też 
powodu strona rządowa poparła tę poprawkę. Nie mo-
gliśmy objąć proponowanego wówczas na posiedze-
niu komisji sejmowej i senackiej zgłaszanego progu 
milion dwieście… Wtedy objęlibyśmy zwolnieniem 
tak naprawdę wszystkie organizacje pozarządowe. 
Dlaczego? Ta kwestia była przedyskutowana na po-
siedzeniu komisji budżetu i finansów.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Minister.
Więcej pytań nie ma. Dziękuję pani za odpowiedzi 

i wyjaśnienia.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Dorota Podedworna-Tarnowska: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Mieczysława 

Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie! Pani 

Minister!
Nie mogłoby zabraknąć tutaj głosu 

Parlamentarnego Zespołu do Spraw Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi, którym pan mar-
szałek kieruje i w którym pracuję od początku bycia 
w parlamencie. Tak, rzeczywiście mamy do czynienia 
z przełomem, na który organizacje pozarządowe cze-
kały kilkanaście lat, jeśli nie dłużej. Organizacje te 
odbierały przepisy, które pozwalały małym przedsię-
biorstwom prowadzić znacznie bardziej uproszczoną 
księgowość, podczas gdy społecznicy, ludzie dobrej 
woli angażujący się na rzecz innych, musieli prowa-
dzić księgowość pełną, jako przepisy dyskryminujące. 
I słusznie. Dzisiaj oddajemy sprawiedliwość tym, któ-
rzy tego się domagali od dawna. Apetyty są pewnie 
jeszcze trochę większe, ale ja mam długotrwałe do-
świadczenie z Ministerstwem Finansów w szukaniu 
dobrych rozwiązań dla organizacji pozarządowych 
i myślę, że traktujemy to wszyscy jako pierwszy, naj-
ważniejszy krok. Zobaczymy, czy kontrole pokażą, że 
wszystko toczy się w najlepszym kierunku i że mo-
żemy te przepisy rozszerzać, obejmować nimi coraz 
większą grupę organizacji.

Zgadzam się z tym, iż fakt, że organizacje mające 
status organizacji pożytku publicznego zyskują dzięki 
temu pewne przywileje zarówno w zakresie podat-
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(marszałek B. Borusewicz) mniana kwota 100 tysięcy zł przypadała na każdą 
jednostkę organizacyjną stowarzyszenia. Innymi sło-
wy, jeśli stowarzyszenie ma dziesięć jednostek, no 
to wówczas limit wynosiłby 1 milion zł. Oczywiście 
wszystko to jest podyktowane koniecznością, chęcią 
unikania nadmiernej biurokracji i ponoszenia kosz-
tów wynikających z księgowania.

Referuję wspomniane kwestie Wysokiej Izbie 
bynajmniej nie w przekonaniu, że mogłyby z nich 
powstać nowe, tak się wyrażę, impulsy. Na dziś 
uważam, że omawiany tu krok rządu, kierunek, 
w którym usiłuje się on jednak ze wspomnianego 
toru finansowego, który moim zdaniem jest jedynie 
bardziej formalny, bardziej nastawiony na kontrolę 
finansową, a nie merytoryczny… A o tym przecież 
trzeba mówić, gdy powierzamy swój grosz organi-
zacjom pożytku publicznego. Ja uważam, że wspo-
mniana droga jest dobra. Można się zgodzić, to już 
jest dyskusyjne… Jeśli można było zaproponować 
50 tysięcy zł, a potem podnieść do 100 tysięcy zł… 
Nie będę licytował, bo to już nie jest eleganckie, choć 
postulatywne. A może ćwierć miliona zł? To wtedy 
objęlibyśmy wspomnianymi rozwiązaniami 90%, jak 
wynika z wykazu Ministerstwa Finansów. Ale ja mam 
nadzieję, że sympatia, która kieruje panią minister… 
Przepraszam, Podedworną, tak?

(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)
…nie skończy się na dzisiejszym dniu. Że w ra-

mach prac nad ustawą o ewidencji kosztów – bo, o ile 
wiem, takie prace są prowadzone, nad księgą kosztów 
i rozchodów – wspomniany kierunek będzie kontynu-
owany i przekroczymy, że się tak wyrażę, Rubikon… 
Mam tu na myśli dzielenie na wspomnianych 80%, 
które korzystają z przywilejów, i na 20%, które nadal 
będą traktowane jak wielkie jednostki gospodarcze.

W takim przekonaniu dziękuję bardzo Wysokiej 
Izbie za wysłuchanie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
W ramach sprostowania do wypowiedzi pana se-

natora Rulewskiego powiem, że powoływał się on 
na mnie, ale powołał się na coś odwrotnego, niż ja 
mówiłem. Ja uważam, że dobre i właściwe jest to, że 
organizacje pożytku publicznego nie będą korzystały 
z uproszczonej księgowości. Są innego typu organiza-
cje… Argumenty, które przywołał także pan senator 
Cioch, są dla mnie jasne i przekonywające. Tak więc 
źle pan zrozumiał moją wypowiedź, Panie Senatorze.

A teraz poproszę o zabranie głosu pana senatora 
Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego. Proszę bardzo.

Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!

ta zmiana ustawowa, bardzo istotna, w końcu zaczęła 
funkcjonować.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 
Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Życie, a właściwie charakter, nie uzbroiło mnie 

w tak poprawny i elegancki język jak w przypadku 
pana marszałka i pana senatora Augustyna – życie 
uzbroiło mnie raczej w język postulatywny. Ale to 
przecież nie oznacza, że on jest gorszy czy lepszy. 
Jest to jednak głos, który, jak się wydaje, należy 
wypowiedzieć. No, już w samym stwierdzeniu, że 
po wielu latach wreszcie doczekano się przełomu, 
jest zawarta krytyka wszystkich dotychczasowych 
rządów, które wspomniany problem odsuwały, nie 
wsłuchiwały się w niego. I pierwsza konstatacja jest 
taka, że trzeba podziękować organizacjom pozarzą-
dowym, które pod rygorami starej ustawy jednak 
dopracowały się wielu sukcesów, o czym świadczy 
znacząca liczba takich organizacji i ich znaczenie 
w życiu publicznym. I dodajmy, że gdyby nie presja 
Unii Europejskiej, to być może nie doczekalibyśmy 
się dzisiaj omawianego tu rozwiązania. Co więcej, 
gdyby nie zapowiedziany w Sejmie, że tak powiem, 
rzut na taśmę… I rzeczywiście, spolegliwością pani… 
Ministerstwa Finansów… Gdyby nie to, nie zostałaby 
wpisana kwota 100 tysięcy zł, tylko 50 tysięcy zł, 
czyli bardzo, bardzo mało.

Ale przejdźmy już do dzisiejszej rzeczywistości. 
Nie ukrywam, że istnieje pewien lobbing organizacji 
stowarzyszeniowych, które w ramach tego, o czym 
tu mówimy, chcą zająć pozycję uprzywilejowaną. Na 
moje ręce – i nie tylko moje, również na ręce państwa 
senatorów, a także w Sejmie – zgłoszone zostały trzy 
propozycje, z których jedna dotyczy tego, żeby wspo-
mniane organizacje pozarządowe umieścić, że tak 
powiem, w trybie czy na ścieżce, czy na torze dzia-
łań instytucji gospodarczych, w przypadku których 
obowiązuje limit 1 miliona 200 tysięcy euro, plus 
jeszcze limity dotyczące kapitałów. To jest pierwsza 
propozycja poprawki wspomnianych stowarzyszeń. 

Ich druga proponowana poprawka jest już bar-
dziej taka, powiedziałbym, do dyskusji. Również 
pan senator Augustyn i pan marszałek Borusewicz 
mówili o niej, że budzi ona kontrowersje odnośnie 
do tego, czemu na wspomnianym, że tak powiem, 
torze finansowym umieszczono organizacje pożytku 
publicznego, a więc żyjące ze składek.

A trzecia ich propozycja poprawki zmierza do 
tego, żeby stowarzyszeniom mającym inne formy 
organizacyjne przyznać szczególne prawo, aby wspo-
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(senator W. Gintowt-Dziewałtowski) które zachowano w ustawie, moim zdaniem – jest to 
także zdanie większości, jeśli nie prawie wszystkich 
organizacji pozarządowych – są niezbędne. Myśmy 
debatowali nad potrzebą ustanowienia limitów, wska-
zania ograniczeń, a także tych kwot, od których po-
winna się zaczynać pełna księgowość i do osiągnięcia 
których można prowadzić księgowość uproszczoną. 
Mieliśmy pełną świadomość tego, że również daro-
wizny, również przekazywany 1%, to jest w pew-
nym sensie pomoc publiczna, bo jest to świadczenie 
obywateli, którzy rezygnują z jakiejś części swoich 
dochodów… A może nawet nie rezygnują, bo przecież 
ten 1% to nie są środki obywatela, to część podat-
ku, który powinien być płacony na rzecz budżetu 
państwa. Tak więc te środki muszą być precyzyjnie 
rozliczane.

Jeszcze jedna rzecz. Bardzo wiele organizacji 
pozarządowych prowadzi działalność gospodarczą, 
która często jest źródłem bardzo obfitego… I z tego 
źródła finansowana jest na ogół działalność statu-
towa tych organizacji. Ale nie ma co ukrywać, że 
część z tych środków musi być przeznaczana na 
eksploatacje, na funkcje administracyjne, na dzia-
łalność biurową itd., itd. W moim przekonaniu nie 
ma innej możliwości, my sami w ramach interesu 
publicznego powinniśmy domagać się precyzyjnego 
rozliczania się z tych środków, którymi organizacje 
pozarządowe dysponują, a które wykraczają poza 
pewien standard ułatwiający im normalne funkcjo-
nowanie. Oczywiście i zespół do spraw współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, i same organizacje 
pozarządowe mają świadomość tego, że powinniśmy 
uczynić wszystko, żeby ograniczyć, zmniejszyć ob-
ciążenia biurokratyczne, które mogą towarzyszyć ich 
działalności. I w tym kierunku idziemy. W moim 
przekonaniu również ta ustawa w tym kierunku 
zmierza. Stąd, Wysoka Izbo, uważam, że rozwią-
zania przyjęte przez Sejm, rozwiązania przyjęte tak-
że przez nas, znajdują uzasadnienie w celowości, 
również są aprobowane przez większość organizacji 
pozarządowych. W moim przekonaniu zmiany da-
lej idące dzisiaj nie są niezbędne. Ale oczywiście 
wszystko wokół nas się zmienia. Jeżeli będzie po-
trzeba dokonywania kolejnych korekt, zmian, udo-
skonaleń w przepisach dotyczących także rozliczania 
środków finansowych, którymi dysponują organiza-
cje pozarządowe, to w przyszłości do tego będzie 
można wracać. Jak dotąd to rozwiązanie, w moim 
przekonaniu, jest rozwiązaniem optymalnym. Panie 
Marszałku, dziękuję za uwagę.

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

Henryka Ciocha.

Omawiamy sprawy ważne, istotne dla trzeciego 
sektora, który uzupełnia standardowe, statutowe 
funkcjonowanie organów państwa, organów sa-
morządu terytorialnego. Przejmuje bardzo wiele 
zadań i funkcji publicznych, które realizuje z powo-
dzeniem. Realizuje, powtarzam, z powodzeniem, 
angażując w działalność społeczną bardzo wielu 
ludzi, często niechcących oficjalnie dekretować 
swojej działalności, a także wykorzystuje w swej 
działalności w sposób wyjątkowo efektywny środki 
materialne, które zdobywa. Pożytki z działalności 
organizacji pozarządowych są niewątpliwe. Z uwa-
gi na świadomość trudności, z jakimi się spotyka-
ła ta sfera w życiu codziennym, na początku lat 
dwutysięcznych powstał w Sejmie zespół do spraw 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, który 
miał na celu czynienie wszystkiego, żeby ułatwić 
i usprawnić funkcjonowanie organizacji pozarządo-
wych; wysłuchiwał ich pretensji, żalów, oczekiwań, 
zapoznawał się z ich aspiracjami i propozycjami. 
Tę rolę – i chwała za to Senatowi Rzeczypospolitej 
– od paru kadencji przejął Senat. To w Senacie – 
pan marszałek o tym wspominał – działa zespół, 
który co pewien czas, w sumie bardzo często, bo 
nierzadko co miesiąc, spotyka się z przedstawicie-
lami tych wszystkich organizacji pozarządowych, 
które chcą z nami rozmawiać, wysłuchuje ich uwag, 
a ponadto działa na rzecz zmiany przepisów prawa 
i wprowadzenia systemów organizacyjnych, które 
mogą ułatwić funkcjonowanie organizacji poza-
rządowych.

Rozwiązania przyjęte w ustawie, którą dzisiaj 
omawiamy, wychodzą naprzeciw organizacjom 
pozarządowym. Jest to treść w miarę odpowia-
dająca postulatom, które zostały omówione, jak 
też uzgodniona z większością zainteresowanych 
organizacji pozarządowych. Ubolewam nad tym, 
że dzisiaj, kiedy panowie senatorowie mówicie 
o potrzebie innych zmian, nie wspominacie o or-
ganizacjach pozarządowych, które do was zwró-
ciły się z tą prośbą. Chciałbym wiedzieć, które to 
organizacje żądają innych rozwiązań. Te żądania 
nie są zgodne z oczekiwaniami wszystkich orga-
nizacji pozarządowych.

Chciałbym zwrócić uwagę, że organizacje poza-
rządowe zajmują się dzisiaj bardzo dużym obszarem 
spraw, często również operują sporym majątkiem. 
To jest majątek pochodzący ze składek, darowizn, to 
jest majątek pochodzący z grantów, ale również ze 
środków publicznych jednostek samorządu terytorial-
nego oraz budżetu państwa. W moim przekonaniu jest 
rzeczą absolutnie konieczną, żeby środki pochodzące 
z danin publicznych były precyzyjnie i transparentnie 
rozliczane. Dlatego też pewne limity i ograniczenia, 
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Tego typu organizacje nie tylko nie powinny korzy-
stać z dobrodziejstw, które daje ustawa o działalności 
pożytku publicznego, jak również uchwalana obecnie 
ustawa, którą my poparliśmy – uczciwie mówię, że 
wszystkie poprawki zostały przez nasz klub popar-
te… Tego typu organizacje nie tylko nie powinny 
z tego korzystać, ale powinny, krótko mówiąc, zostać 
zlikwidowane, powtarzam: zlikwidowane. Ale to już 
jest zadanie dla organów sprawujących nadzór nad 
działalnością organizacji pożytku publicznego, orga-
nizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń. I na 
te kwestie należy zwrócić uwagę, ponieważ ruch ten 
jest ruchem wspaniałym, mającym olbrzymie trady-
cje. W związku z tym te tak zwane czarne owce, które 
niewątpliwie występują w tym sektorze, powinny być 
eliminowane. Nie tylko nie powinny korzystać z 1%, 
nie powinny korzystać z tych ulg, jakie daje ta ustawa, 
ale przede wszystkim nie powinny korzystać z innych 
środków publicznych, ze środków jednostek samo-
rządu terytorialnego, ze środków unijnych. Bardzo 
często są to środki o olbrzymiej skali, które nie są 
wykorzystywane zgodnie z istotą tego typu działal-
ności, zgodnie z założeniem tego typu organizacji, 
tego typu działalności. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo Senatorowie, proponuję, aby-
śmy przeszli teraz do punktu piątego, a powrócili 
do punktu czwartego wtedy, kiedy pani wicemini-
ster Izabela Leszczyna będzie mogła przyjść do nas 
z Sejmu – bo w tej chwili jest w Sejmie.

Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, to przejdzie-
my do punktu piątego. Nie ma głosów sprzeciwu.

Przystępujemy do rozpatrywania punktu piąte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grach 
hazardowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 942, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 942 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Piotra Gruszczyńskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Gruszczyński:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych wymienioną przez 

Senator Henryk Cioch:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mój przedmówca trochę mnie wyręczył, acz-

kolwiek nie do końca. Jeżeli chodzi o organizacje 
pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, to 
jest to kategoria nadrzędna w stosunku do stowarzy-
szeń, w stosunku do fundacji, ale nie tylko, ponieważ 
są jeszcze inne organizacje, które z mocy ustawy 
posiadają status organizacji pożytku publicznego. 
Przykładowo takowy status posiadają spółdzielnie 
socjalne, które czerpią, korzystają z tych wszyst-
kich dobrodziejstw przysługujących organizacjom 
pożytku publicznego niejako z mocy prawa. Też 
wysuwane są postulaty, ażeby krąg tych organizacji 
był poszerzany. Uważam, że są to postulaty słuszne. 
Przykładowo w naszym kraju jest kilkanaście tysięcy 
spółdzielni chociażby uczniowskich, które funkcjonu-
ją bez podstawy prawnej, bo od wielu lat nie można 
uchwalić ustawy o spółdzielniach uczniowskich, a te 
spółdzielnie niewątpliwie prowadzą działalność po-
żytku publicznego, ale niestety nie mają możliwości 
korzystania ze wspomnianych dobrodziejstw.

W związku z tym, iż fundacjami i stowarzysze-
niami praktycznie zajmuję się od wielu, wielu lat, 
bo od początku, od ich reaktywacji – a instytucja 
fundacji została reaktywowana w 1984 r. – śledziłem 
ten proces odzwierciedlający stosunek państwa do 
fundacji, do stowarzyszeń. Na początku ten stosu-
nek był negatywny i Ministerstwo Finansów wręcz 
stwarzało bariery finansowe. Przez wiele lat funda-
cje, stowarzyszenia nie tylko nie mogły korzystać ze 
wsparcia państwa, lecz także na ich rzecz nie można 
było przekazywać podatku, bo niby był taki zapis, 
który mówił, że można przekazać 10% podstawy opo-
datkowania… Czyli, jak wyliczono, wyglądało to tak: 
przedsiębiorca, chcąc przekazać 1 milion zł, musiał 
de facto przekazać 3 miliony zł. I były zgłaszane po-
stulaty, żeby przekazywać chociażby 1% podatku PIT 
i CIT. Chcę zwrócić uwagę na to, że w niektórych 
krajach Unii Europejskiej przekazuje się więcej niż 
1%, przekazuje się 2% czy 3%. Ale ten 1% płaconego 
podatku to jest pół miliarda złotych, czyli jest to duża 
kwota, z której korzystają organizacje mające status 
organizacji pożytku publicznego. 

Wśród organizacji pożytku publicznego niestety 
zdarzają się takie organizacje, które w niewielkim 
zakresie realizują swoje cele statutowe, a funkcjonują 
po to, żeby dobrze funkcjonować. I oczywiście tego 
typu organizacje z tych ulg, z tych dobrodziejstw nie 
powinny korzystać. Ale o tym się nie mówi. Z tego 
powinny korzystać tylko i wyłącznie organizacje, bez 
względu na formę, które gros pozyskiwanych środków 
przeznaczają na działalność statutową, na realizację 
celów statutowych. Ja już wielokrotnie na to zwra-
całem uwagę. Bo jeżeli te proporcje są zachwiane… 
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(senator sprawozdawca P. Gruszczyński) nym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów 
ustawy.

Odniosłem się do tego art. 14, ponieważ chciał-
bym Wysoki Senat poinformować, że na posiedzeniu 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych był przed-
stawiciel firmy lobbingowej, który reprezentował 
interesy PMG Play Spółka z o.o.; mówię o adwokacie 
Robercie Dopierale. Nie przedstawił on propozycji 
poprawek ani żadnych propozycji legislacyjnych, 
ale w swojej wypowiedzi odniósł się do kwestii no-
tyfikacji ustawy przez Komisję Europejską oraz do 
brzmienia właśnie art. 14, o którym przed chwila 
mówiłem.

Wysoki Senacie, w imieniu Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych rekomenduję przyjęcie bez 
poprawek wspomnianej ustawy.

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

dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawoz-
dawcy.

Nie ma… A nie, jest.
Pan senator Górecki. Proszę bardzo.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Marszałku, chcę zapytać pana senatora, czy 

orientuje się, jaki jest wpływ podatkowy do budżetu 
państwa z tego biznesu hazardowego.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Piotr Gruszczyński:

Nie było to przedmiotem rozmowy na posiedzeniu 
komisji. Myślę, że to jest pytanie bardziej do pana 
ministra, który na pewno jest merytorycznie przy-
gotowany. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:

Chciałbym zapytać, czy na posiedzeniu komisji 
państwo rozmawialiście o tym, jakie to negatywne 
skutki gry hazardowe niosą dla społeczeństwa pol-
skiego. Dziękuję.

pana marszałka ustawę. Komisja obradowała nad tą 
ustawą dnia 1 lipca i przedstawia, proszę państwa, 
następującą charakterystykę tej ustawy. Ustawa ma 
umożliwić prowadzenie działalności w zakresie 
gier hazardowych przez spółki akcyjne lub spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością albo podmioty 
działające na zasadach właściwych dla tych spółek, 
posiadające siedzibę na terytorium państwa człon-
kowskiego Unii Europejskiej lub państwa człon-
kowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 
Handlu.

Ponadto ustawa zmierza do przyspieszenia postę-
powania w zakresie rozstrzygania, czy gra lub zakład 
posiadające określone cechy są grą losową, zakładem 
wzajemnym albo grą na automacie, oraz doprecyzo-
wuje przepisy dotyczące podmiotu opodatkowania, 
przedmiotu opodatkowania oraz obowiązku podat-
kowego w podatku od gier.

W myśl art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych 
minister właściwy do spraw finansów publicznych 
rozstrzyga, w drodze decyzji, czy gra lub zakład po-
siadające cechy wymienione w tym przepisie są grą 
losową, zakładem wzajemnym albo grą na automacie 
w rozumieniu ustawy.

Na podstawie art. 7a spółki akcyjne lub spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki dzia-
łające na zasadach właściwych dla spółek, mające 
siedzibę na terytorium innego państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej lub państwa członkow-
skiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 
Handlu – strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, prowadzące działalność w zakresie 
organizowania gier hazardowych, będą mogły prowa-
dzić tę działalność na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na zasadach i warunkach określonych w za-
twierdzonym regulaminie, udzielonej koncesji lub 
udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z prze-
pisów ustawy, pod warunkiem ustanowienia przed-
stawiciela albo w formie oddziału.

Przedstawicielem spółki może być prowadząca 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność 
gospodarczą osoba fizyczna, która ma w kraju miejsce 
zamieszkania oraz posługuje się językiem polskim 
w mowie i piśmie, albo mająca tutaj siedzibę osoba 
prawna lub jednostka organizacyjna niemająca oso-
bowości prawnej, w zarządzie której przynajmniej 
jeden z członków posługuje się językiem polskim 
w mowie i piśmie.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 14 ustawy 
urządzanie gier cylindrycznych, gier w karty, w tym 
turniejów gry pokera, gier w kości oraz gier na auto-
matach, będzie dozwolone wyłącznie w kasynach gry 
na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzo-
nym regulaminie i udzielonej koncesji lub udzielo-
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sowych przez firmy spoza granic Rzeczypospolitej 
Polskiej – one będą miały możliwość czerpania zy-
sków związanych z grami hazardowymi. Jaka ewen-
tualnie suma będzie wywożona przez te firmy mające 
swoje siedziby poza granicami?

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Ja chciałbym zadać pytanie. Ten miliard trzysta 

nie dotyczy Totalizatora Sportowego, który nie jest 
zaliczany…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Jarosław Neneman: Dotyczy.)

…do gier hazardowych, mimo że jest grą i część 
osób się hazarduje. Tak?

Może najpierw odpowie pan na pytanie pana se-
natora.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Jarosław Neneman: Panie Marszałku, odpowiedź na 
pana pytanie jest krótsza, więc może…)

Proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Jarosław Neneman:

Dotyczy.
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Dotyczy?)
To są łączne dochody ze wszystkich gier hazardo-

wych, w tym z tych gier, o których…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Z Totalizatora 

Sportowego także?)
Również.
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
Panie Senatorze, intencją tych zmian jest to, żeby 

zagraniczne podmioty mogły legalnie w Polsce pro-
wadzić działalność i legalnie w Polsce płacić podatki. 
Teraz mamy kłopot taki, że część tych firm dzia-
ła w Polsce, powiedziałbym, nie do końca legalnie. 
Warunki, jakie nakładała poprzednia ustawa… Ona 
wymagała utworzenia firmy w Polsce. Mieliśmy 
w związku z tym postępowanie naruszeniowe – 
i mamy nadal – ze strony Komisji Europejskiej, która 
stwierdziła, że to jest zbyt wysoki wymóg. Mamy 
swobodę przepływu kapitału w Europie, w związ-
ku z czym trzeba było te przepisy zmienić. Przepisy 
zmieniliśmy, więc to postępowanie naruszeniowe 
zostanie zawieszone. Podatki od tej działalności 
w całości będą płacone w Polsce. Nie przewidujemy 
wypływu gotówki z tego powodu.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Słoń.

Senator Piotr Gruszczyński:

Nie, nie było takiej dyskusji. W zasadzie muszę 
powiedzieć, że jeśli chodzi o posiedzenie komisji 
i debatę nad tą ustawą, to nie było żadnych kontro-
wersji. Wyjątkiem była wspomniana wcześniejszej 
wypowiedź przedstawiciela podmiotu lobbingowego, 
który miał pewne uwagi.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dla porządku powiem, że pytanie zadawał senator 

Mamątow.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuje, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Gruszczyński: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy pan wiceminister Neneman chciałby zabrać 
głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Jarosław Neneman: Tak.)

Proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Jarosław Neneman:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Jak rozumiem, padło pytanie o dochody z hazardu. 

Czy ja dobrze usłyszałem?
(Senator Ryszard Górecki: Tak.)
Czy chodziło panu senatorowi o dochody, które 

wynikałyby z tej nowelizacji, czy też o to, jak w ogóle 
one się kształtują w ostatnich latach?

(Senator Ryszard Górecki: Na ile korzystamy jako 
Polska, budżet…)

Już odpowiadam. Te dochody, proszę państwa, 
w ostatnich pięciu latach kształtują się na poziomie 
1 miliard 100 milionów – 1 miliard 300 milionów. Ten 
poziom jest w miarę stabilny i mimo zmian legislacyj-
nych i zmian, które się na rynku dokonały – mam tu 
na myśli ograniczenia, jeśli chodzi o automaty typu 
jednoręki bandyta – poziom dochodów jest mniej 
więcej taki sam.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Klima, proszę uprzejmie.

Senator Maciej Klima:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jak rozumiem, 

procedowana zmiana ustawy o grach hazardowych 
wpłynie na pozyskanie dodatkowych środków finan-
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Było pytanie o to, kto będzie się zajmował roz-
strzyganiem. To będą dyrektorzy izb celnych, którzy 
są najbliżej, mają z tym kontakt na co dzień. W tej 
chwili sytuacja, w której rozstrzyga to minister finan-
sów, jest trochę absurdalna, zespół ministra finansów 
nie jest tak liczny i to trwa.

Na pytanie, czy przewidujemy jakieś zmiany insty-
tucjonalne, odpowiadam: nie przewidujemy. Zajmuje 
się tym Służba Celna. Nie ukrywam, że teraz jest pe-
wien kłopot, nie trzeba go ukrywać, bo to jest fakt. 
Kłopot wynika z wątpliwości, które rodzą się w związ-
ku ze skutecznością dzisiejszych przepisów. Trybunał 
Konstytucyjny rozstrzygnął, że te przepisy są zgodne 
z konstytucją, niemniej jednak zdania sądów, szcze-
gólnie sądów karnych… Czekamy na uchwałę składu 
siedmiu sędziów, którzy rozstrzygną to definitywnie.

Po wejściu w życie tej nowelizacji wątpliwości, 
które podnosi branża… Te wątpliwości są rozbudo-
wane prawnie, ale dotyczą tak naprawdę automatów. 
Ten cały hałas, który państwo słyszą, dotyczący gier 
hazardowych dotyczy automatów i próby ucywili-
zowania sytuacji, tak jak jest to w innych krajach, 
chodzi o to, żeby one były tylko w kasynach, a nie na 
ulicy. Gdy te przepisy wejdą w życie, nie będzie już 
żadnych wątpliwości prawnych dotyczących kwestii 
zgodności czy też niezgodności, notyfikacji, nie bę-
dzie żadnych postępowań naruszeniowych ze strony 
Komisji i wtedy te działania okażą się skuteczniejsze. 
Teraz są problemy, bo są w Polsce miejsca, w których 
celnicy zajmują automaty i muszą je potem oddawać.

Jeśli chodzi o dochody z Totalizatora Sportowego, 
to w 2014 r. na ogólną kwotę 1 miliarda 220 milionów 
Totalizator Sportowy dostarczył z gier liczbowych 
560 milionów, czyli połowę, niemal połowę.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz zadaje pytanie pan senator Gorczyca, a po-

tem pan senator Rulewski.

Senator Stanisław Gorczyca:
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Czy w tej 

chwili budżet państwa wypłaca jakieś odszkodowania 
na rzecz firm zajmujących się działalnością w za-
kresie gier hazardowych, na przykład producentom 
automatów?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Jarosław Neneman: Proszę powtórzyć pytanie.)

Panie Ministrze, chciałbym zapytać, czy w tej 
chwili z budżetu państwa są wypłacane jakieś od-
szkodowania firmom działającym w obszarze gier 
hazardowych.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Bo były infor-
macje, że te firmy chcą wystąpić na drogę sądową.)

Tak jest, na drogę sądową.

Senator Krzysztof Słoń:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie: jakie organy są 

planowane do tego, żeby w imieniu ministra podej-
mować decyzje co do określenia, co jest grą losową, 
zakładem wzajemnym lub grą na automacie? Jakie to 
będą organy i jaką będą miały właściwość terytorial-
ną? To będzie określone w przyszłości w rozporzą-
dzeniu, ale prawdopodobnie państwo już macie jakąś 
koncepcję tego, kto będzie ministra niejako wyręczał 
w tych decyzjach na określonym terenie. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Wojciechowski, proszę uprzej-

mie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Panie Ministrze, wspomniał pan, że 

tak powiem, o sferze nie do końca legalnej. Czy są 
jakieś szacunki – procentowe czy jakieś inne – ile tych 
pieniędzy z tych wszystkich gier trafia do budżetu, 
a ile gdzieś wypływa? To pierwsze pytanie.

I drugie. Czy obecny sposób prowadzenia nadzoru 
nad całą tą sferą jest wystarczający, czy też minister-
stwo rozważa, sam nie wiem, na przykład stworzenie 
jakiejś specjalnej komórki, może grupy wewnątrz 
jakiejś służby, albo jakiejś służby do tego, żeby ten 
system był po prostu szczelny? Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Mamątow, proszę uprzejmie.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Idąc za pytaniem pana marszałka, chciałbym 

dopytać. Może pan mi powie, jaka jest wysokość 
podatków płaconych od gier, które płaci Totalizator 
Sportowy.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Jarosław Neneman:
Sekundeczkę, już mówię.
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zorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 944, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 944 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Leszka Czarnobaja, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Szanowni Państwo!
Pragnę przedstawić sprawozdanie z prac Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych nad ustawą o zmia-
nie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 
oraz niektórych innych ustaw – druki senackie nr 944 
i 944 A.

Przebieg prac legislacyjnych. Sejm uchwalił wy-
mienioną ustawę na dziewięćdziesiątym czwartym 
posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2015 r. Ustawa po-
chodzi z przedłożenia poselskiego. Komisja Budżetu 
i Finansów Publicznych Senatu rozpatrzyła tę ustawę 
w dniu 1 lipca 2015 r. Jedyny wniosek, który padł 
w trakcie dyskusji, wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, nie uzyskał większości – dwóch senatorów 
było za, dwóch przeciw.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przypomnę, że 
zgodnie z ustawą o nadzorze nad rynkiem finanso-
wym z dnia 21 lipca 2006 r. nadzór ten obejmuje nad-
zór bankowy, emerytalny, ubezpieczeniowy, nadzór 
nad rynkiem kapitałowym, nadzór nad instytucjami 
płatniczymi, nad agencjami ratingowymi, nad SKOK 
i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-
Kredytową.

Organem właściwym w sprawach nadzoru 
nad rynkiem finansowym jest Komisja Nadzoru 
Finansowego. Wydatki stanowiące koszty działal-
ności KNF, w wysokości określonej w budżecie każ-
dego roku, są pokrywane z wpłat wnoszonych przez 
podmioty nadzorowane. Przypomnę, że obecnie KNF 
zatrudnia około tysiąca osób, a jego budżet opiewa na 
około 200 milionów zł – taki jest koszt nadzoru nad 
całym naszym rynkiem finansowym.

Obowiązek wnoszenia opłat związanych z kosz-
tami nadzoru nad rynkiem kapitałowym wynika 
z ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych, ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz ustawy z 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowa-
dzania instrumentów finansowych do zorganizowa-
nego obrotu oraz o spółkach publicznych. Wysokość 
opłat, sposób ich naliczania oraz warunki i terminy 
ich uiszczania określa rozporządzenie ministra fi-
nansów w sprawie opłat wnoszonych na rzecz KNF. 

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Rulewski, proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, to jest zjawisko cywilizacyjne, 

związane z rozwojem cywilizacji, jest internet i na-
stępuje olbrzymi import i eksport – zależy, jak na 
to patrzeć – gier hazardowych w internecie, gdzie 
oczywiście nie ma kontroli zysków, w ogóle kontroli 
działalności. Czy ma pan może dobre wiadomości 
dla opinii publicznej?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Jarosław Neneman:

Już odpowiadam, może znowu pozwolę sobie 
w odwrotnej kolejności.

Nowelizacja o której mówimy, nie jest całościowa, 
to trzeba sobie powiedzieć. Tego elementu, o którym 
pan mówi, ona tak naprawdę nie dotyczy. Z interne-
tem mamy spory kłopot, nie możemy tych stron blo-
kować. Przygotowujemy pewne rozwiązania, ale tym 
zajmie się już parlament następnej kadencji i myślę 
sobie, że zajmie się on również bardziej całościową 
nowelizacją tej ustawy, chociażby kwestią pokera.

Jeśli chodzi o odszkodowania, to te sprawy są 
nagłaśniane. Do tej pory nie wypłaciliśmy żadnych 
pieniędzy, ale branża podnosi pewne kwestie. Te spra-
wy są w toku.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nad-
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(senator sprawozdawca L. Czarnobaj) zajmuje się również rynkiem kapitałowym, to będzie 
50 zł rocznie, za średni bank to będzie około 200 zł, 
a za duży bank zajmujący się rynkiem kapitałowym 
to będzie około 20 tysięcy zł. Chciałbym również 
przyrównać 47 milionów zł do miliardów zł, które 
znajdują się na rynku kapitałowym w obrocie.

I dwa ostatnie zdania na temat tego, co było na 
posiedzeniu komisji. Żeby podsumować wystąpienie 
pana prezesa Wojciecha Kwaśniaka, powiem, że to, 
co jest przedmiotem wprowadzania w projekcie tej 
ustawy, to jest likwidacja jazdy na gapę. Czyli, mó-
wiąc krótko, ktoś, kto działa na rynku kapitałowym, 
za siebie płaci. Maksymalna stawka jest w projekcie 
ustawy, minister w rozporządzeniu ustanawia termi-
ny, sposoby płatności itd., itd. To pierwszy element.

I drugi element. Chcę powiedzieć, że właściwie 
wszyscy przedstawiciele różnych organizacji i insty-
tucji, które brały udział w długiej dyskusji na temat 
omawianej ustawy, wypowiadali się pozytywnie 
o tym projekcie. Jedynie Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych w swojej mądrości nie zaopiniowała 
pozytywnie projektu ustawy. Dlatego też w imieniu 
pana senatora Gruszczyńskiego i własnym wnoszę, 
aby Wysoki Senat przyjął ten projekt ustawy bez po-
prawek, mimo braku opinii komisji. Dziękuję, Panie 
Marszałku.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Teraz senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłu-

żej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.
Pan senator Klima, proszę bardzo.

Senator Maciej Klima:
Panie Marszałku! Senatorze Sprawozdawco, 

chciałbym, by zapoznał nas pan ze stanowiskiem 
komisji finansów. Jakie wątpliwości miała senacka 
komisja finansów w tym zakresie? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie. Wspomniał pan, że procedowana zmiana 
w zakresie finansowania czy pozyskiwania środków 
przez KNF wiąże się z jednorazowymi opłatami. Tak? 
Jak do tej pory wyglądała kwestia finansowania w za-
kresie opłat wnoszonych przez wymienione w usta-
wie podmioty? Jaką część budżetu KNF stanowiły 
te środki, a jaką środki wynikające z zapisów zwią-
zanych z finansowaniem z innych źródeł? Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Już, za chwilę poproszę o odpowiedź.
Panie Senatorze, pan zapowiedział wniosek 

o przyjęcie ustawy bez poprawek. Trzeba go złożyć 
na piśmie…

Czyli te 200 milionów zł, które składają się na budżet 
KNF, wpłacanych jest na podstawie rozporządzenia 
ministra finansów.

Jaki jest główny cel nowelizacji ustawy? 
Nowelizacja tej ustawy ma na celu modyfikację do-
tychczasowego systemu finansowania kosztów nadzo-
ru nad rynkiem kapitałowym. Obecnie główny ciężar 
kosztów ponoszą: Giełda Papierów Wartościowych 
SA i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, 
czyli jednostki nadzorowane przez Komisję Nadzoru 
Finansowego. Oczywiście, nożyce, że tak powiem, 
lekko się tutaj rozjeżdżają, bo wzrost kosztów nadzo-
ru niekoniecznie jest wprost proporcjonalny do wzro-
stu opłat wnoszonych przez jednostki nadzorowane, 
stąd między innymi potrzeba nowelizacji ustawy.

W ustawie zaproponowano, aby system finanso-
wania kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym 
opierał się na opłatach jednorazowych za udziela-
nie przez KNF zgody, zezwolenia lub podjęcie innej 
czynności o podobnym charakterze oraz na stałych 
opłatach rocznych. Roczna opłata będzie wnoszo-
na przez dwadzieścia dwa typy podmiotów, które 
są tutaj wymienione. Pragnę powiedzieć, że są to 
między innymi towarzystwa funduszy inwestycyj-
nych, podmioty zajmujące się dystrybucją jednostek 
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, podmio-
ty zarządzające wierzytelnościami funduszu seku-
rytyzacyjnego, spółki prowadzące giełdę papierów 
wartościowych, spółki prowadzące rynek kapitałowy 
itd., itd. Są, jak powiedziałem, dwadzieścia dwa typy 
takich jednostek. Są to również zagraniczne firmy 
inwestycyjne nieprowadzące działalności maklerskiej 
na terytorium Rzeczypospolitej, a będące stronami 
transakcji zawieranych na rynku; spółki prowadzące 
giełdę towarową; zagraniczne firmy inwestycyjne 
prowadzące działalność maklerską na terytorium 
Rzeczypospolitej w formie oddziału oraz zagranicz-
ne osoby prawne prowadzących taką działalność na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; krajowe spółki 
publiczne; podmioty o statusie agencji informacyjnej. 
To są, tak jak powiedziałem, dwadzieścia dwa typy 
takich jednostek.

Jaka to jest kwota? Pan prezes Wojciech Kwaśniak 
przedstawił nam kwotę 200 milionów zł z opłat wno-
szonych przez nadzorowane spółki, w tym 47 milio-
nów zł pochodzi z rynku kapitałowego. Tak jak po-
wiedziałem, mechanizm jest następujący: w projekcie 
ustawy są maksymalne stawki, które mogą być zasto-
sowane jako kwoty za nadzór, mówiąc krótko, właści-
wy minister w rozporządzeniu ustanawia stawki. Jak 
zostało oszacowane, wpływ z nadzoru nad rynkiem 
kapitałowym to będzie około 47 milionów zł. Pan 
prezes podał przykładowe opłaty, co też jest bardzo 
istotne. Czyli za nadzór nad małym bankiem, który 
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(marszałek B. Borusewicz) w toku prac parlamentarnych został upoważniony 
minister finansów.

Czy pani wiceminister Izabela Leszczyna chce 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna: Nie. Bardzo dziękuję, Panie 
Marszałku. Nie.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu, związane z omawianym punktem 
obrad, a także do zastępcy przewodniczącego Komisji 
Nadzoru Finansowego, pana Wojciecha Kwaśniaka.

Pan senator Pęk. Proszę uprzejmie.

Senator Bogdan Pęk:
Chciałbym panią minister sprowokować jednak 

do wypowiedzi. I zapytam o kwestie na dość wyso-
kim poziomie ogólności: jakie pani dostrzega w tym 
rozpatrywanym przedłożeniu wady i jakie zalety? 
I jakie jest stanowisko rządu?

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, proszę tutaj, na mównicę.

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

Senatorze!
Odpowiadając także na wysokim poziomie ogól-

ności, mogę powiedzieć… Może zacznę od tego, że 
stanowisko rządu wobec tego projektu poselskiego 
jest stanowiskiem pozytywnym, a tak naprawdę… 
W gruncie rzeczy nie widzę zagrożeń i wad w tym 
projekcie. Zdecydowanie ma on zalety. Zaleta tego 
projektu polega na tym, że do tej pory mieliśmy 
taką sytuację, że Giełda Papierów Wartościowych 
i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, czyli 
dwie duże instytucje infrastrukturalne, które umożli-
wiają funkcjonowanie rynku kapitałowego, ponosiły 
ponad 90% kosztów nadzoru, czyli opłat na Komisję 
Nadzoru Finansowego. I bez względu na sytuację na 
rynku, bez względu na to, czy jest bessa, czy jest hos-
sa – to znaczy czy na przykład jednorazowych opłat 
za czynności, o które pytał pan senator, jest więcej czy 
mniej w zależności od tego, jaki jest ruch na giełdzie 
– giełda i krajowy depozyt ponosiły wszystkie koszty. 
Mimo że wpływy, jakie pobierały od tych mniejszych 
podmiotów, mogły być niższe, ich koszty pozostawały 
niezmienne. Tak naprawdę było tak, że ponad 90% 
kosztów ponosiły te dwie instytucje. Były też takie 

(Senator Leszek Czarnobaj: Aha, okej.)
…do czasu zamknięcia dyskusji.
I proszę odpowiedzieć na pytania pana senatora.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadając 

panu senatorowi Klimie na temat wątpliwości, jesz-
cze raz chcę powiedzieć, że w tych dyskusjach, które 
dotyczyły ustawy, nie było, można tak powiedzieć, 
podnoszonych prawie żadnych wątpliwości. To jest 
jeden wniosek płynący z tych dyskusji. Tak jak powie-
działem, dwóch senatorów Platformy Obywatelskiej, 
pan senator Gruszczyński i ja, nie miało i nie ma 
wątpliwości, że ustawa jest prosta, czytelna, dobra 
i że nie wnosi ona też żadnych aspektów światopo-
glądowych itd., itd.

Co do zastrzeżeń – bo pan senator pyta mnie o opi-
nię – to ja, wprowadzając nowy, świecki zwyczaj, 
tak jak to było wczoraj podczas wystąpienia pana 
senatora Tadeusza, powiem o swojej opinii, o tym, 
jak ja, zgodnie z kryteriami mi dostępnymi, oceniłem 
wypowiedzi pana profesora Ciocha. Zresztą myślę, 
że pan profesor w dyskusji sam o tym powie. Otóż 
profesor miał wątpliwości dotyczące głównie systemu 
wynagrodzeń i nadzoru nad komisją – bo zgodnie 
z projektem jest to dział powołany na okres kadencji. 
Panu profesorowi chodziło o wątpliwości dotyczące 
systemu wynagrodzeń i nadzoru. Ale czy to były 
jedyne wątpliwości, to tego nie wiem.

Jeżeli chodzi o wnoszenie opłat, to jeszcze raz 
przytoczę: opłaty… Ta zmiana jest następująca. Tak 
jak to jest w przypadku nadzoru bankowego, byłaby 
opłata jednorazowa za udzielenie przez KNF zgody 
– to jest jeden przypadek – czy zezwolenia lub za 
podjęcie innej czynności o podobnym charakterze, 
ale też, co jest ostatnią wersją, byłyby tak zwane stałe 
opłaty roczne. Czyli będą jakby trzy formy płatności, 
którymi dany podmiot będzie obciążony. Wysokość 
maksymalną w przypadku danej działalności określać 
ma ustawa, minister w rozporządzeniu określi daty 
i kwoty, a łączna kwota zebrana z podmiotów nad-
zorowanych w tej części, o którą pan senator pyta… 
Jeszcze raz powiem, że jest to kwota około 50… do-
kładnie jest to chyba 47 milionów zł, na budżet dwu-
stu… Czyli pozostałe czynności nadzorcze dotyczą 
głównie nadzoru nad bankami.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Więcej pytań nie ma.
Proszę państwa, projekt ustawy został wniesiony 

przez posłów. Do prezentowania stanowiska rządu 
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(sekretarz stanu I. Leszczyna) Provident, ale jest także wiele, wiele innych instytucji, 
powiązanych zarówno z bankami komercyjnymi na 
Zachodzie – tak jak Provident – jak i z instytucjami 
finansowymi i bankami na Wschodzie. Postulowałem 
też, ażeby nadzorem zostały objęte firmy leasingowe, 
to są instytucje finansowe powiązane również z ban-
kami, które obracają przecież miliardami złotych. Ale 
ten mój głos do tej pory jakoś nie został wysłuchany.

Nadzór jest realizowany przez organ kolegialny, 
Komisję Nadzoru Finansowego, w składzie siedmio-
osobowym. Ale w tym składzie są równi i równiej-
si. Dlaczego mówię „równi i równiejsi”? Ponieważ 
jest tak zwana wielka trójca, czyli przewodniczący 
i dwóch zastępców, to są stale urzędujący członkowie 
tejże komisji, którzy oczywiście ponoszą odpowie-
dzialność tak samo i na tych samych zasadach, jak 
pozostali członkowie Komisji Nadzoru Finansowego, 
ale jeśli o nich chodzi, to są pewne zasadnicze różnice, 
o których wspominałem, mówiąc chociażby o wyna-
grodzeniu, które w porównaniu z wynagrodzeniem 
kierowników urzędów centralnych, a status KNF jest 
taki, że jest to urząd centralny… Te wynagrodzenia co 
najmniej kilkakrotnie przewyższają wynagrodzenia 
odpowiedników…

Moje wątpliwości od samego początku budził 
i dalej budzi także sposób finansowania Komisji 
Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Komisji Nadzoru 
Finansowego. Jest, proszę państwa, rzeczą dość dziw-
ną, że instytucja, która nadzoruje, kontroluje, jest 
utrzymywana i po nowelizacji będzie utrzymywana 
przez podmioty, które są kontrolowane i nadzoro-
wane. W takim przypadku, z tejże przyczyny co do 
obiektywizmu można mieć uzasadnione wątpliwości. 
Dlatego też zgłaszaliśmy postulat i ten postulat da-
lej zgłaszamy, że powinno to być gremium zupełnie 
niezależne, tak jak Najwyższa Izba Kontroli, status 
członków Komisji Nadzoru Finansowego powinien 
być taki jak chociażby w przypadku Rady Polityki 
Pieniężnej. Wszyscy powinni być powołani na pięcio-
letnią kadencję, a nie powinno być, jak ma to miejsce 
teraz, że tylko i wyłącznie przewodniczący będący 
supernadzorcą ma zagwarantowaną kadencję. Poza 
tym powinno być jasno określone, że ten organ jako 
organ bardzo ważny powinien składać sprawozdania 
Sejmowi, Senatowi, tak jak prezes NIK, powinien 
podlegać premierowi i premier… Skoro przewodni-
czący Komisji Nadzoru Finansowego nie ma takiego 
statusu jak prezes NIK, to nie powinien ograniczać się 
do składania sprawozdań bez możliwości dokonywa-
nia jakichkolwiek korekt, bez możliwości wyciągania 
konsekwencji.

Proszę państwa, nie mówię już o uprawnieniach, ja-
kie posiada Komisja Nadzoru Finansowego w stosun-
ku do podmiotów nadzorowanych. Mogę powiedzieć 
tylko tyle, iż jest to władza absolutna, władza admini-
stracyjna niepodlegająca de facto żadnej kontroli, bo 

podmioty, jak na przykład fundusze inwestycyjne, 
które w ogóle nie ponosiły kosztów, bo w momencie, 
kiedy powstawała poprzednia regulacja, one w ogó-
le jeszcze nie funkcjonowały na rynku. Wydaje się, 
że bardzo sprawiedliwe jest rozłożenie kosztów na 
wszystkich uczestników rynku: płaci ten, kto podej-
muje czynności i działania na rynku kapitałowym. 
Wydaje się to nadzwyczaj sprawiedliwe.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Izabela Leszczyna: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Pan senator Cioch, tak?
(Senator Henryk Cioch: Zapisać się chciałem.)
Do dyskusji?
(Senator Henryk Cioch: Tak.)
Ze względu na sam fakt wyjścia i skierowania 

się do trybuny uznaję pana za zapisanego, Panie 
Senatorze. Bardzo proszę.

Senator Henryk Cioch:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mój udział w dyskusji jest konieczny chociażby 

ze względu na wynik głosowania na posiedzeniu ko-
misji. Otóż komisja tych propozycji zmiany w bardzo 
ważnej ustawie z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad ryn-
kiem finansowym nie przesądziła, bo był wynik 2:2.

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest to usta-
wa niezmiernie istotna, ponieważ nadzór państwowy 
dotyczy kilku segmentów, a więc obejmuje fundusze 
emerytalne, fundusze ubezpieczeniowe, cały rynek 
kapitałowy, wszelkie instytucje płatnicze, agencje 
ratingowe, nadzór uzupełniający oraz od niedaw-
na spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 
oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-
Kredytową. Pomimo tego, iż nadzór ten jest tak sze-
roki, nie obejmuje on, moim zdaniem, wszystkich 
instytucji kapitałowych, które powinny być objęte 
nadzorem.

Ja od wielu lat, praktycznie od początku funk-
cjonowania tej ustawy, zgłaszałem postulat, ażeby 
nadzorem tym objęte były także wszelkie firmy udzie-
lające pożyczek, kredytów, krótko mówiąc, firmy pro-
wadzące działalności lichwiarską, sprzeczną z przepi-
sami chociażby kodeksu cywilnego oraz przepisami 
wielu ustaw. Tutaj prym wiedzie taka instytucja jak 
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(senator H. Cioch) Senator Bogdan Pęk:

Panie Marszałku! Pani Minister! Panie Przewo-
dniczący!

Zabieram głos tylko w jednej kwestii. Chciałbym 
przypomnieć, że już kilkukrotnie mówiliśmy w tej 
Izbie o konieczności zrobienia porządku z szerzącym 
się w Polsce lichwiarstwem. Słyszeliśmy zdanie pana 
przewodniczącego KNF, że to nie jest jego działka. 
Ministerstwo Finansów zapowiadało, że szykuje w tej 
sprawie jakąś nowelizację ustawy, która obejmie ja-
kąkolwiek kontrolą ten skandaliczny obszar, ale do 
tej pory nie ma nic. Powtarzam: nie ma nic. Panie 
Marszałku, ja chciałbym zapytać panią minister, jak 
ta sprawa wygląda, czy prowadzone są jakieś dzia-
łania, czy ministerstwo ma zamiar cokolwiek zrobić. 
Połowa reklam w telewizji nadal jest o tym, jak to 
społeczeństwu zrobią dobrze lichwiarze. A potem 
się okazuje, że za pożyczone 500 zł płaci się kilka 
albo kilkadziesiąt tysięcy. I to wszystko odbywa się 
bezkarnie. Panie Senatorze Czarnobaj, przecież jest 
kapitalna okazja do tego, żeby przy tej noweli sprawę 
tę uporządkować. Dlaczego nikt na to nie wpadł? 
Dlaczego nie ma tu żadnych działań? Moim zdaniem 
na tym etapie jest jeszcze możliwe wprowadzenie 
z inicjatywy rządu takiej poprawki, która ten problem 
choć w zgrzebny sposób rozwiąże. Proszę, żeby pani 
minister zechciała się na ten temat wypowiedzieć. 
Jeśli pan przewodniczący uzna za stosowne, to rów-
nież… To jest luka, która nie jest dopuszczalna w nor-
malnie funkcjonującym państwie. Nawet w systemach 
neokolonialnych tak się nie działo, a tu się to dzieje za 
przyzwoleniem wszystkich, tak jakby funkcjonowały 
na tym rynku jakieś święte krowy. Tyle że to nie są 
krowy dające mleko, tylko żerujące na najbiedniejszej 
części polskiego społeczeństwa, i to do gołej skóry, 
a często do krwi. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze zgłoszenia? Nie.
Pani Minister, czy pani zechce odpowiedzieć? Bo 

nie ma formalnie takiego…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Izabela Leszczyna: Z przyjemnością odpowiem panu 
senatorowi.)

Oczywiście. Bardzo proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Izabela Leszczyna:
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Ja bardzo dziękuję za wszystkie wystąpienia i za 

pytania, szczególnie te, które są wyrazem troski o bez-

ta kontrola ma charakter iluzoryczny. Zresztą w tym 
przedmiocie prawdopodobnie jeszcze w tym miesią-
cu będzie wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny 
w pełnym składzie, badający zgodność z ustawą kon-
stytucyjną ustawy o SKOK, noweli o SKOK, tym 
bardziej iż ustawy te zostały zaskarżone nie tylko 
przez grupę posłów i senatorów PiS, ale także przez 
urzędującego jeszcze prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego. Uważam, 
że zmiany – zmiany systemowe, zmiany głębokie, 
a nie zmiany iluzoryczne – jakie niesie proponowana 
ustawa, są konieczne. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuje bardzo.
I pan senator Leszek Czarnobaj, bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dwie krótkie kwestie. Pierwsza dotyczy tego, 

o czym mówił pan profesor. Ja z tej trybuny nie po-
dejmuję się w tej chwili dyskusji dotyczącej tego, jak 
głęboko należy zmienić ustawę, by inaczej sytuowa-
ła KNF, by komisja podlegała premierowi i to pre-
mier mógł wydawać dyspozycje co do większej czy 
mniejszej kontroli SKOK i innych instytucji. To jest 
dyskusja merytoryczna, Panie Profesorze, Szanowni 
Państwo, która mogłaby dać szersze odpowiedzi na 
pytania, czy dzisiejsza rola KNF w systemie nadzoru 
jest dobra, co należałoby zmienić, ulepszyć. Ja pozo-
stawiam tę kwestię otwartą. Można podjąć dyskusję, 
a wręcz należałoby to zrobić, nad tematami, które pan 
profesor zgłosił. Powinna się odbyć szersza dysku-
sja nad rolą KNF. Przechodząc do meritum projektu 
ustawy, zauważyć należy, że ustawa mówi o tym, co 
dotyczy nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Chodzi 
o wyprostowanie spraw, które związane są z rynkiem 
kapitałowym. Inne sprawy, te które budzą wątpli-
wości pana profesora i innych osób, mogą być czy 
powinny być elementem debaty na temat roli KNF 
w całym systemie. To pierwsza sprawa.

Druga rzecz. Panie Marszałku, po rozmowie z pa-
nem legislatorem chciałbym wycofać swój wniosek 
dotyczący przyjęcia ustawy bez poprawek. Ta ustawa 
będzie przedmiotem głosowania podczas obrad ple-
narnych, dlatego też proszę o wycofanie z protokołu 
mojego wniosku formalnego.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuje bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Bogdan Pęk.
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(sekretarz stanu I. Leszczyna) dostaną kredytu bankowego, bo nie mają wystarcza-
jąco wysokiej zdolności kredytowej. Tak więc firmy 
pożyczkowe, chociaż ich koszty działania powinny 
być zdecydowanie niższe, podejmują też wyższe ry-
zyko, bo w ich przypadku nie ma tak wysokich kry-
teriów oceny zdolności kredytowej jak w przypadku 
banków. A ludzie, którzy nie mają wystarczającej 
zdolności kredytowej, żeby dostać kredyt w banku, 
też czasami potrzebują zaciągnąć pożyczkę. Dlatego 
staraliśmy się zaprojektować wspomnianą ustawę tak, 
żeby ochronić konsumenta. Chodzi o to, żeby nigdy 
nie płacił on więcej odsetek, niż zapisaliśmy w usta-
wie, ale jednocześnie żeby wspomniany rynek jednak 
funkcjonował na podstawie konkretnych uregulowań 
prawnych.

Kolejna rzecz, jaką zrobił rząd, aby ochronić 
i wzmocnić pozycję konsumenta rynku usług fi-
nansowych, to ustawa o rzeczniku finansowym, też 
procedowana teraz w Sejmie. Projekt tej ustawy był 
projektem poselskim, ale my wspieraliśmy parlamen-
tarzystów, aby ten projekt był jak najlepszy i aby każ-
dy konsument, który został pokrzywdzony nie tylko 
przez firmę pożyczkową, ale także przez bank czy 
jakąkolwiek inną instytucję finansową, mógł zwró-
cić się do rzecznika z prośbą o mediację. Rzecznik 
będzie miał obowiązek prowadzenia takich mediacji, 
a instytucje finansowe będą miały obowiązek do tych 
mediacji przystępować.

Wreszcie ostatnia rzecz, którą staraliśmy się 
zrobić, żeby wzmocnić pozycję konsumenta… nie 
ostatnia, ale jedna z całego pakietu, też w tej chwili 
procedowana w Sejmie. Chodzi o to, że do posel-
skich projektów ustaw, które znoszą bankowy tytuł 
egzekucyjny, dołożyliśmy… Poprosiliśmy posłów, 
żeby przejęli poprawkę rządową – i wszystkie kluby 
parlamentarne to zrobiły, ponad podziałami – która 
mówi o tym, że na wniosek klienta w trudnej sy-
tuacji finansowej bank jest zobowiązany prowadzić 
z klientem rozmowy, że tak powiem, zmierzające 
do restrukturyzacji kredytu. Myślę, że te wszystkie 
rozwiązania zmierzają w tym kierunku, o którym 
państwo senatorowie mówiliście.

I ostatnia rzecz. Kiedy Komisja Nadzoru 
Finansowego obejmie nadzorem wszystkie firmy 
pożyczkowe funkcjonujące na naszym rynku legal-
nie – a w tej ustawie, o której powiedziałam, w tej 
tak zwanej ustawie antylichwiarskiej, wprowadzamy 
zasadę, że musi być określona forma prawna, spółka 
kapitałowa, że kapitał założycielski musi być w wyso-
kości co najmniej 200 tysięcy zł i oczywiście musi być 
również niekaralność członków zarządu… Do marca 
2016 r. powinniśmy implementować dyrektywę unijną 
o kredycie hipotecznym. I wówczas wprowadzimy 
nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad instytu-
cjami pożyczkowymi. A więc jestem pewna, że klient 
tego rynku będzie wreszcie w Polsce bezpieczny.

pieczeństwo klienta na rynku usług finansowych. 
Rzeczywiście jest tak, że rząd mówił o ustawie, która 
w sposób kompleksowy będzie regulowała nieobjęty 
dotąd nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego rynek 
czy segment rynku. I faktycznie coś takiego robimy. 
Tylko chciałabym, żebyśmy rozróżnili dwie kwestie. 
Ustawa, którą państwo w tej chwili procedujecie, na-
zywana przez nas ustawą o kosztach nadzoru, czyli 
ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, regu-
luje tylko to, jak strumień pieniądza od podmiotów 
z rynku kapitałowego ma płynąć do KNF – taki sam 
jak do tej pory, tylko że podzielony na różne podmio-
ty. Wspomniana ustawa nie dotyka w żaden sposób 
form nadzoru. To w ogóle nie jest ustawa o Komisji 
Nadzoru Finansowego.

A to, o czym mówił pan senator Pęk, to insty-
tucje pożyczkowe. Jeżeli chodzi o takie instytucje, 
to obecnie jesteśmy po drugim czytaniu w Sejmie 
ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym i ustawy – Prawo bankowe. Wspomnianą 
regulacją zdecydowanie zwiększamy bezpieczeństwo 
konsumenta usług finansowych i wprowadzamy do-
datkowe mechanizmy, które nie pozwolą na funkcjo-
nowanie na omawianym tu rynku firm niemających 
pozwolenia i działających nielegalnie czy łamiących 
prawo. W tej właśnie ustawie, nazywanej też potocz-
nie ustawą antylichwiarską, którą Senat niebawem 
będzie procedował, bo, tak jak powiedziałam, jest 
ona po drugim czytaniu w Sejmie, wprowadzamy 
wszystkie mechanizmy, o których był łaskaw mówić 
pan senator, to znaczy ustalamy maksymalne limi-
ty kosztów pozaodsetkowych… Bo koszty odsetko-
we są regulowane prawnie w kodeksie cywilnym. 
Wspomniane firmy działające na rynku korzystały 
jednak z tego, że nie mieliśmy uregulowań dotyczą-
cych kosztów pozaodsetkowych. Teraz sytuacja się 
zmieni, ustalamy odpowiednie limity. 

Praca nad ustawą, o której mowa, nie była łatwa. 
Trzeba było przeanalizować różne modele bizneso-
we wspomnianych firm. No bo chyba zgodzimy się 
wszyscy co do tego, że nie możemy napisać ustawy, 
która całkowicie zlikwiduje wspomniany rynek. On 
musi być cywilizowany, uczciwy i podlegać rygo-
rom prawnym. Komisja Nadzoru Finansowego będzie 
mogła prowadzić postępowania wyjaśniające, będzie 
mogła w sposób ekstraordynaryjny przekazywać je 
prokuraturze, będzie także mogła częściowo prze-
kazywać informacje objęte tajemnicą bankową, jeśli 
będzie to służyło przeciwdziałaniu bezprawnym pro-
cederom. Zgodzimy się chyba jednak co do tego, że 
nie możemy całkowicie zlikwidować wspomnianego 
rynku, bo on po prostu przejdzie wtedy do jakiejś 
szarej strefy czy zejdzie do podziemia. A jest też tak 
– i tak jest na całym świecie – że są osoby, które nie 
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(sekretarz stanu I. Leszczyna) pieniężne pozostające w dyspozycji IGB. Koszty IGB 
będą mogły być ponoszone do wysokości uzyskanych 
przychodów, przy czym możliwe będzie wykorzy-
stanie środków pieniężnych z poprzednich okresów 
pozostających w dyspozycji IGB poprzez zmianę 
planu finansowego za zgodą organu wykonującego 
funkcję organu założycielskiego wydaną w porozu-
mieniu z ministrem finansów.

Po drugie, w art. 27 ust. 2 ustawy o finansach 
publicznych zaproponowano wyodrębnienie dwóch 
rodzajów rocznych sprawozdań IGB, których przygo-
towanie należy do zadań dyrektora IGB, to jest spra-
wozdania z działalności i sprawozdania finansowego.

Po trzecie, ustawa zmierza do uchylenia przepisu 
art. 24 ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 
przewidującego zwiększenie lub zmniejszenie fun-
duszu IGB o kwotę zmian wartości majątku będącą 
skutkiem nieodpłatnego przekazania lub otrzymania 
środków trwałych, wartości niematerialnych i praw-
nych.

Wysoka Izbo, Sejm w trakcie prac nad tą usta-
wą wprowadził poprawkę natury legislacyjnej oraz 
zmienił w art. 3 termin wejścia w życie ustawy. Teraz 
jest to 1 stycznia 2016 r., co pozwoli na jednolite sto-
sowanie przewidzianych zmianą ustawy rozwiązań 
przez wszystkie instytucje gospodarki budżetowej 
w stosunku do całego obecnego roku budżetowego. 
Tym samym w roku 2015 zachowane zostaną do-
tychczasowe zasady planowania i sprawozdawczości.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych pragnę prosić Wysoką Izbę o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek. Przy okazji informuję, że 
została ona jednogłośnie przyjęta przez komisję bu-
dżetu. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zadawać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania senatorowi sprawozdaw-
cy.

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

(Senator Tadeusz Kopeć: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję, Panie Senatorze.
Witam panią minister Hannę Majszczyk, podse-

kretarz stanu w Ministerstwie Finansów.
Projekt tej ustawy, tak jak tu już powiedziano, 

został wniesiony przez Senat.
Czy pani minister pragnie zabrać głos w sprawie 

rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Hanna Majszczyk: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-

(Senator Bogdan Pęk: A firmy leasingowe?)
Firmy leasingowe… W tej chwili mówimy o insty-

tucjach pożyczkowych. Firmy leasingowe są troszecz-
kę innym podmiotem działającym na tym rynku, ale, 
Panie Senatorze, część projektów jest w Sejmie, nad 
kolejnymi pracujemy, a więc będziemy starali się 
przygotować te uregulowania w taki sposób, żeby 
bezpieczeństwo w tym zakresie było pełne.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Izabela Leszczyna: Dziękuję.)
Informuję, że lista mówców została już wyczer-

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finan-
sach publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 943, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 943 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Tadeusza Kopcia, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Tadeusz Kopeć:
Dziękuję.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt złożyć w imieniu Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych sprawozdanie o pracach 
komisji w sprawie uchwalonej przez Sejm w dniu 
12 czerwca 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o fi-
nansach publicznych. Pragnę przypomnieć Wysokiej 
Izbie, że ustawa powstała z inicjatywy Senatu. Na 
jednym z posiedzeń Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych zainspirowała się w tym zakresie in-
formacją Najwyższej Izby Kontroli z dnia 12 maja 
2014 r. o wynikach kontroli dotyczącej funkcjonowa-
nia instytucji gospodarki budżetowej z dnia 12 maja 
2014 r., prezentującej informacje o wynikach kontroli, 
postulaty de lege ferenda w zakresie doprecyzowania 
przepisów w obszarze działalności instytucji gospo-
darki budżetowej.

W skrócie przypomnę, że po pierwsze, zmiany 
polegały na ustawowym doprecyzowaniu w art. 24 
ust. 3 przedmiotowej ustawy pojęcia środków z okre-
su poprzedniego przez określenie, że chodzi o środki 
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(wicemarszałek J. Wyrowiński) Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Teraz proszę pana senatora Jana Michalskiego 

o przedstawienie sprawozdania Komisji Gospodarki 
Narodowej dotyczącego tej właśnie ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Jan Michalski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Komisja Gospodarki Narodowej na posiedzeniu 

w dniu 1 lipca przyjęła sprawozdanie, w którym 
wnosi do Wysokiej Izby o przyjęcie ustawy z trzema 
poprawkami. Są to poprawki o charakterze legisla-
cyjnym.

Warto powiedzieć troszeczkę o istocie tej ustawy. 
Ta ustawa sprowadza się do wprowadzenia pewnych 
przepisów, które, że tak to najkrócej ujmę, pozwalają 
wykorzystać dłuższe terminy czy też wprowadzić 
dłuższe terminy w tak zwanych postępowaniach śro-
dowiskowych. Chodzi między innymi o decyzję nie-
zbędną do tego, ażeby można było realizować nie tyl-
ko inwestycje kolejowe, ale też, powiedzmy, drogowe. 
W obecnym stanie prawnym decyzje środowiskowe 
mogą zostać wykorzystane w ciągu czterech lat od 
ich wydania, a w przypadku inwestycji, które są re-
alizowane w etapach, przez sześć lat od ich wydania. 
Ustawa przewiduje wydłużenie tych dwóch okresów 
odpowiednio z czterech do sześciu lat i z sześciu lat 
do dziesięciu.

Posiedzenie komisji nie trwało długo, większość 
komisji zgodziła się z argumentacją i z koniecznością 
wprowadzenia takiej nowelizacji do naszego porząd-
ku prawnego, gdyż wnosi o to wiele samorządów.

Jeszcze raz przedkładam wniosek komisji i wno-
szę do Wysokiej Izby o przyjęcie ustawy z trzema 
poprawkami, które są zawarte w sprawozdaniu. 
Dziękuję bardzo.

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 pragnie 
takie pytanie zadać? Nie widzę chętnych.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 
Czy reprezentujący rząd pan minister Piotr Otawski 
pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Piotr Otawski: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

stawiciela rządu, czyli do pani minister, związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś za państwa senatorów chce skorzystać 
z tej sposobności, chce zadać takie pytanie? Nie widzę 
chętnych.

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

nie zapisał.
Dla porządku informuję, że pan 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.

Zamykamy ten punkt.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach odziaływania na środowisko oraz ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 940, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 940 A i 940 B.

Witam pana ministra Piotra Otawskiego, który 
reprezentuje rząd, jest głównym konserwatorem 
przyrody i podsekretarzem stanu w Ministerstwie 
Środowiska.

Bardzo proszę pana senatora Stanisława 
Hodorowicza, aby przedstawił Izbie sprawozda-
nie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej dotyczą-
ce tej ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Hodorowicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Goście!
Zmiana przedmiotowej ustawy polega na wydłuże-

niu obowiązywania wydanych decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach związanych z inwestycjami 
drogowymi. Było to przedmiotem dyskusji meryto-
rycznej i formalnej, po czym zostało jednomyślnie 
przyjęte przez komisję. W toku dyskusji zrodziła się 
myśl, aby z dobrodziejstwa wprowadzanej zmiany 
mogły skorzystać także linie kolejowe. Sprawa została 
skonsultowana z stroną rządową, która wniosek ten 
w całej rozciągłości popiera, dlatego wnosimy po-
prawkę, która w art. 3 ust. 1 wprowadza dodatkowo 
sformułowanie „lub linii kolejowych”.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(wicemarszałek J. Wyrowiński) i znajdującego się już w pobliżu trybuny pana sena-
tora Stanisława Iwana.

Uprzejmie proszę o przedstawienie sprawozdania 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej dotyczącego tej ustawy.

Bardzo proszę, Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Iwan:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z po-

siedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, na którym komisja roz-
patrzyła ustawę o zmianie ustawy o usługach tury-
stycznych, uchwaloną przez Sejm w dniu 12 czerw-
ca 2015 r. Pan marszałek w dniu 16 czerwca 2015 r. 
skierował tę ustawę do komisji i komisja obradowała 
w tej sprawie 23 czerwca bieżącego roku.

Proszę państwa, czego dotyczy wymieniona usta-
wa? Ta ustawa również stanowi realizację wniosku de 
lege ferenda przedstawionego w informacji o wyni-
kach kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę 
Kontroli, a zatytułowanej „Przestrzeganie warunków 
świadczenia usług turystycznych”, z której wyni-
ka, że dotychczas w ustawie nie wskazano – a więc 
należy to zrobić – podmiotu odpowiedzialnego za 
zorganizowanie powrotu turystów do kraju w przy-
padku niewypłacalności organizatora turystyki albo 
pośrednika turystycznego.

W art. 5 i w ust. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy jest taki 
zapis, że przedsiębiorca wykonujący działalność go-
spodarczą w zakresie turystyki lub też pośrednik jest 
obowiązany zapewnić klientom – na wypadek właśnie 
tego rodzaju perturbacji – pokrycie kosztów powrotu, 
najogólniej rzecz biorąc, do tego miejsca, do którego 
mają wrócić z urlopu. I temu ma służyć zawarcie 
stosownej umowy gwarancji bankowej lub ubezpie-
czeniowej; i to może być ubezpieczenie turystów, 
to może być zbieranie, przyjmowanie pieniędzy na 
rachunek powierniczy. Jeśli chodzi o tę umowę, jest 
także cesja lub też inny zapis w umowie, który upo-
ważnia marszałka województwa do wskazania przez 
niego jednostki do wydawania dyspozycji wypłaty 
odpowiedniej zaliczki w celu zorganizowania powro-
tu do kraju tychże turystów. Zresztą życie pokazuje, 
że były takie sytuacje – szczególnie często miały one 
miejsce kilka lat temu – kiedy to ludzie koczowa-
li w różnych trudnych warunkach, na przykład nie 
byli wypuszczani z hotelu, bo zabrano im paszporty, 
czy to nocowali na plaży, czy też całe dnie spędzali 
na lotniskach itd. I z tym były problemy. NIK, jak 
już powiedziałem wcześniej, wskazał, że dotychczas 
obowiązujące przepisy nie wskazują podmiotu od-
powiedzialnego za organizację powrotu turystów, 

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę zgłoszeń, zatem mogę otworzyć 
dyskusję.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu senatora Jana Michalskiego. 

Bardzo proszę.

Senator Jan Michalski:
Moje wystąpienie w dyskusji w zasadzie spro-

wadza się do poruszenia jednej kwestii, dotyczącej 
konieczności złożenia poprawki w pewnym zakresie. 
Chodzi między innymi o to, żeby umożliwić wydłu-
żenie terminu uzyskania decyzji nie tylko w przypad-
ku tak zwanych ZRID, czyli zezwoleń na realizację 
inwestycji drogowej, ale także pozwoleń na budowę, 
jako decyzji, w stosunku do których w zakresie dróg 
publicznych złożenie wniosku może nastąpić w wy-
dłużonym terminie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Ryszard 

Knosala złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Informuję ponadto, że, jak już słyszeliśmy, wnio-
ski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożyli 
senatorowie Stanisław Hodorowicz i Jan Michalski.

Zamykam dyskusję.
Czy pan minister chce ustosunkować się do przed-

stawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Piotr Otawski: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone, jak już powiedzia-

łem, wnioski o charakterze legislacyjnym, pro-
szę właściwe komisje, czyli Komisję Środowiska, 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisję Gospodarki Narodowej, 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informuję ponadto, że głosowanie w sprawie roz-
patrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach 
turystycznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 936, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 936 A i 936 B.

Witam pana ministra Tomasza Jędrzejczaka, pod-
sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca S. Iwan) co najmniej o dwa, trzy lata. Pamiętamy, jak choć-
by w roku 2013 marszałkowie największych woje-
wództw, mazowieckiego i wielkopolskiego, odma-
wiali wzięcia na siebie obowiązku ponoszenia przez 
samorząd województwa kosztów sprowadzenia do 
Polski klientów biur podróży, którzy utknęli gdzieś 
w Afryce Północnej czy na południu Europy, tylko 
dlatego, że w trakcie trwania tych turnusów tury-
stycznych biura turystyczne, z których wyjeżdżali 
na wczasy, stały się niewypłacalne, poddały się li-
kwidacji.

Ten przepis na pewno jest konieczny, tylko chcę 
zwrócić uwagę na to, że Senat nie powinien dopusz-
czać do takich sytuacji, w których pojawiałyby się 
wątpliwości co do wzorca konstytucyjnego z art. 167 
konstytucji, który wyraźnie stanowi, że w przypad-
ku nałożenia zadań na samorząd muszą być na re-
alizację tych zadań skierowane odpowiednie środki 
finansowe. Mamy tutaj taką sytuację, że zadania są 
nałożone na marszałków województw przez admi-
nistrację rządową na zasadzie zlecenia. I podnosili 
to już posłowie, którzy w trakcie trzeciego czytania 
złożyli poprawkę zmierzającą do tego, aby zapewnić 
marszałkom środki finansowe na działania związane 
z organizacją powrotów. Z uzasadnienia tej ustawy, 
jak również z pytań i z dyskusji na posiedzeniu komi-
sji samorządu terytorialnego… no, nie usłyszeliśmy 
od przedstawicieli Ministerstwa Sportu, jakie to są 
środki. Bo proszę zauważyć, że jest zabezpieczenie 
w postaci gwarancji bankowych, są umowy ubez-
pieczeniowe tych biur podróży dla klientów biur po-
dróży, marszałkowie województw dostają taką dys-
pozycję, takie upoważnienie, że mogą występować 
o pobieranie zaliczek z tych gwarancji bankowych 
na koszty sprowadzenia klientów biur podróży do 
Polski, ale nie ma zupełnie gwarancji, jakie to będą 
środki, przynajmniej to, jakie to będą środki, nie 
zostało do tej pory przedstawione. Być może dzisiaj 
przedstawiciele Ministerstwa Sportu to Wysokiej 
Izbie przedłożą. Jest również, Wysoka Izbo, uza-
sadniona obawa związana z tym, że to wszystko 
czyni się w trakcie roku budżetowego. Vacatio legis 
jest krótkie: czternaście dni. Marszałkowie, o ile 
wiem, a pytałem o to naszego niedawnego kolegę, 
senatora Władysława Ortyla, który jest marszałkiem 
województwa podkarpackiego… Poszczególne wo-
jewództwa nie mają zapewnionych środków na to 
zadanie. To się dzieje w trakcie roku budżetowego. 
Nie wiem, czy mogłyby zadysponować swoje rezer-
wy finansowe, czy też nie.

W każdym razie tego rodzaju procedowanie po-
winno być zgodne z art. 167 konstytucji. Naszym 
zdaniem nie jest zgodne. Nie jest zgodne również 
zdaniem mniejszości posłów, bo ustawa została przy-
jęta, 284 posłów głosowało za tą ustawą, ale 141 było 
przeciw, 6 wstrzymało się od głosu.

krótko mówiąc, do kraju. W związku z tym ta no-
welizacja polega na tym, że w art. 5 dodano ust. 5a, 
w którym bezpośrednio się wskazuje, że to marszałek 
albo wskazana przez niego instytucja… jednostka ma 
zajmować się organizacją właśnie powrotu turystów 
do kraju, żeby nie było przepychanek i straty czasu. 
I na tym polega zmiana.

Jeśli chodzi o przebieg posiedzenia komisji, to 
nasze Biuro Legislacyjne zwróciło uwagę na jedną 
rzecz, że można dopatrywać się ewentualnej niekon-
stytucyjności w tym, że ustawa nie rozstrzyga o źró-
dle finansowania zadania zleconego marszałkowi. 
W tym obszarze toczyła się dyskusja na posiedzeniu 
komisji. My zadaliśmy takie pytanie panu ministrowi 
Ulijaszowi, który był obecny na posiedzeniu tejże ko-
misji. Pan minister wyjaśnił nam, że środki w ramach 
systemu zabezpieczeń związanego z różnego rodzaju 
wcześniej omawianymi umowami, zostały w 2013 r. 
zwiększone; i to jest to źródło pieniędzy, do które-
go ma sięgnąć marszałek. Tych pieniędzy w ocenie 
ministerstwa jest wystarczająca ilość, chociaż jeżeli 
chodzi o opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, to ona, ze względu właśnie na ten 
mankament, negatywnie oceniła nowelizację.

W związku z tym pan senator Andrzej 
Matusiewicz, który za moment będzie reprezento-
wał mniejszość komisji, zgłosił wniosek o odrzucenie 
ustawy. Ja zgłosiłem wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. W głosowaniach nad tymi wnioskami był 
remis. Tak więc wynik jest taki, że komisja nie re-
komenduje Wysokiej Izbie żadnego rozstrzygnięcia 
w tej sprawie, tylko przedstawia te dwa wnioski i pro-
si, ażeby Wysoka Izba zajęła w tej sprawie stanowisko 
w głosowaniu. Na tym zakończę sprawozdanie. Tak że 
sprawa po posiedzeniu komisji jest nierozstrzygnięta. 
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Andrzeja Matusiewicza, 
o przedstawienie wniosku mniejszości.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Matusiewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mój przedmówca w sposób dokładny i precyzyjny 

przedstawił cały mechanizm działania tej nowelizacji, 
nowelizacji na pewno pożądanej, choć spóźnionej 
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(senator sprawozdawca A. Matusiewicz) przewozów regionalnych czy inne zdania, które na-
kładają na samorządy bardzo duże obowiązki finanso-
we. Po wniosku wynikającym z kontroli Najwyższej 
Izby Kontroli ustawodawca, tak jak wcześniej mówili 
koledzy, dołożył w tym omawianym projekcie organi-
zowanie powrotów turystów. Czyli, inaczej mówiąc, 
chodzi o to, co powiedzieli już koledzy: biura podró-
ży, pośrednicy, mają stworzyć fundusz przeznaczony 
na to, żeby takie powroty mogły się odbyć na koszt 
organizatora, czyli na koszt jednej ze stron umów. 
Samorząd województwa, marszałek ma do tego wy-
dział i ma pozyskać środki finansowe z zaliczki, która 
jest specjalnie zapisana ustawowo, to znaczy musi być 
taka, jak to określono. Ona może być na rachunku 
powierniczym lub też, w ramach specjalnie zabez-
pieczonych środków, na kontach bankowych. I usta-
wodawca stwierdził, że samorząd powinien pozyskać 
te środki finansowe z tychże zaliczek.

Można oczywiście domniemywać, że powstanie taka 
sytuacja: nastąpią tak duże nieprawidłowości, że środki 
zgromadzone na tych kontach dodatkowych, przezna-
czone na to wspomniane zabezpieczenie, nie będą wy-
starczały na pokrycie potrzeb. Ustawa nie mówi o tym, 
że wtedy to marszałek ma zapłacić – marszałek ma to 
organizować. Ale oczywiście odpowiedzialność będzie 
tak duża, że pewno samorządy to zapłacą.

Dla mnie jest tu pewnym problemem to, w jaki 
sposób zapisać dodatkowe środki finansowe, które 
będą stale, z roku na rok, na odpowiednim poziomie 
przeznaczane na wypadek wydarzeń incydentalnych. 
Myśmy wywalczyli jako samorządy województwa 
dodatkowe środki z CIT na przewozy regionalne. I to 
w takim ujęciu oczywiście jest w pełni zrozumiałe. 
Ja trochę prezentuję tu swoje stanowisko… ale też 
stanowisko komisji, dlatego że Komisja Gospodarki 
Narodowej…

(Senator Stanisław Iwan: I jako były marszałek.)
Tak, i wypowiadam się jako były marszałek.
Komisja Gospodarki Narodowej przyjęła ustawę 

bez poprawek i rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Pan senator Waldemar Kraska.
Proszę wskazać, do którego senatora sprawozdaw-

cy ma pan pytanie.
(Senator Waldemar Kraska: Tak, już, tylko coś 

mi tu…)
Trzeba kartę włożyć, Panie Senatorze.

Chcę podkreślić to, że tutaj, w tej sali jest wielu sa-
morządowców, po trzech, czterech, pięciu kadencjach 
samorządowych, pełniących niegdyś różne funkcje 
w organach wykonawczych. My jako samorządow-
cy pamiętamy to z przeszłości: ciągle dostawaliśmy 
nowe zadania, określane przez szanownego ustawo-
dawcę, a za tym nie szły adekwatne środki finan-
sowe. Jest to nie tylko niezgodne z art. 167 naszej 
konstytucji, ale też, przypomnę, z Europejską Kartą 
Samorządu Terytorialnego – a dokładnie z jej art. 12 
– którą to kartę rząd i ustawodawca Rzeczypospolitej 
ratyfikował jeszcze w 1992 r. A ciągle w przypadku 
nowelizacji ustaw samorządowych czy tak zwanych 
okołosamorządowych jest ten problem finansowy: 
nasze samorządy dostają nowe zadania, najczęściej 
w trakcie roku budżetowego, a za tym nie idą ade-
kwatne środki finansowe na ich realizację.

I stąd wniosek – nawet nie powiem, że mniejszości 
komisji, bo tutaj parytet został zachowany – o odrzu-
cenie ustawy w takim kształcie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 

Narodowej, pana senatora Bogusława Śmigielskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Bogusław Śmigielski:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Ministrze!
Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić w imie-

niu Komisji Gospodarki Narodowej stanowisko komi-
sji dotyczące omawianej ustawy. Została ona przed-
stawiona przez moich szanownych poprzedników 
dosyć dokładnie, z wątpliwościami i problemami, 
które wynikają z jej zapisów.

Ustawodawca, działając z dużą odpowiedzial-
nością w zakresie pomocy dla osób, które zostały 
poszkodowane w umowach dwustronnych – chodzi 
o umowy między właścicielem biura, pośrednikiem 
a turystą… Otóż wtedy interweniuje państwo, a we-
dług pomysłu ustawodawcy przedstawicielem naj-
bardziej za to odpowiedzialnym i najlepiej wypeł-
niającym tę funkcję będzie samorząd województwa. 
Samorząd województwa ma w tym zakresie zadania 
zlecone z poziomu rządu – jest to nadzór nad orga-
nizacjami turystycznymi. I samorząd dostaje na wy-
pełnienie tych zadań dodatkowe środki finansowe.

Stoi przed nami problem taki, że pewne sytuacje 
zdarzają się niespodziewane rzadko, nie chodzi tu 
o stałą działalność samorządów – taką jak organizacja 
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Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister sportu 
i turystyki.

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

Witam na posiedzeniu podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pana ministra 
Tomasza Jędrzejczaka.

Panie Ministrze, czy pan pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu 

i Turystyki Tomasz Jędrzejczak: Może na razie nie.)
Dobrze, ale są pytania, tak że bardzo proszę… 

Pani senator podnosi rękę, pan senator również.
Panie Ministrze, bardzo proszę podejść do mów-

nicy.
Pani senator Sagatowska, bardzo proszę.

Senator Janina Sagatowska:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałabym zapytać, dlaczego 

rząd nie widzi możliwości wpisania do tej ustawy 
wprost kwestii rozstrzygnięcia o źródle finansowania 
dla marszałka, tylko zapewnia, że istnieją zaliczki, 
że w umowach wynikających z gwarancji, z ubezpie-
czenia to jest opisane i tam ma marszałek sięgać… 
Dlaczego w ustawie zgodnie z techniką legislacyjną, 
zgodnie z konstytucją, z art. 167, co podkreślał spra-
wozdawca, pan senator Matusiewicz… Dlaczego rząd 
boi się umieścić stosowny zapis rozstrzygający o źró-
dle finansowania tego zadania zleconego marszałkom 
województw? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Może, Panie Ministrze, trzy pytania i wtedy…
Pan senator Kraska, proszę bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, z doniesień medialnych wiemy, 

że zadłużenia polskich biur podróży są w tym roku 
dwukrotnie wyższe niż w tym feralnym roku 2012, 
kiedy to nastąpiła rekordowa fala upadłości. Czy 
państwo monitorujecie w jakiś sposób kondycję na-
szych biur podróży? Czy te doniesienia są prawdziwe? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Bonisławski, bardzo proszę.

Senator Waldemar Kraska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora Matusiewicza, 

który tak krytycznie wypowiadał się o ustawie. Czy 
w czasie prac komisji były zgłaszane jakieś poprawki 
do ustawy, które by umożliwiły marszałkom woje-
wództwa w sytuacji, kiedy jest potrzeba organizacji 
powrotu tych turystów, a suma zabezpieczeń finanso-
wych jest niewystarczająca do tego, żeby ten powrót 
zapewnić… Chodzi o to, skąd wówczas zapewnić te 
pieniądze na kontach marszałków województw. Czy 
państwo na posiedzeniu komisji chcieliście tę ustawę 
poprawić, czy nie i po prostu ją odrzuciliście w tym 
kształcie? Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo
Panie Senatorze, proszę.

Senator Andrzej Matusiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, nie zgłoszono żadnych poprawek. 

Uznaliśmy, że skoro komisja wspólna samorzą-
du i rządu – jej większość stanowią samorządow-
cy z Platformy Obywatelskiej – wypowiedziała się 
krytycznie, zaopiniowała tę ustawę negatywnie, 
skoro konwent marszałków, w którym jest tylko je-
den marszałek z Prawa i Sprawiedliwości, również 
zaopiniował ją negatywnie, a posłowie podnosili, że 
nie ma wskazania finansowego… Zgodnie z ustawą 
o tworzeniu aktów prawnych w każdej takiej sytu-
acji ustawodawca powinien przewidzieć środki na 
zabezpieczenie. Wszytko to dzieje się w czasie roku 
budżetowego, co jeszcze raz powtarzam, a ponadto 
mamy bardzo krótki okres vacatio legis… Oczywiście 
jest to związane z sezonem turystycznym, ale prze-
cież był czas, Szanowni Przedstawiciele Ministerstwa 
Sportu… Sprawa już w 2013 r., że tak powiem, osią-
gnęła wymiar społeczny, bo zaczęły się problemy 
z możliwością powrotów. Niektóre biura turystyczne 
ulegały likwidacji w trakcie sezonu. A więc był czas 
– dwa lata – na to, żeby to przygotować. W związku 
z tym wszystkim, Panie Senatorze, pojawił się wnio-
sek o odrzucenie tej ustawy.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do senatorów spra-

wozdawców? Nie.
Dziękuję bardzo panom senatorom sprawozdaw-

com.
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jeśli mamy więcej turystów, to musimy mieć więk-
sze zabezpieczenie. Dalej: wprowadzenie wyższych 
minimalnych sum gwarancji dla przedsiębiorców roz-
poczynających działalność. I tutaj jest bardzo istotna 
sprawa, bo zablokowaliśmy dostęp do rynku instytu-
cjom, które nie były do tego właściwie przygotowane. 
Kolejna zmiana: podwyższenie minimalnych kwot 
– to jest to, o co pan senator pytał – z 67 tysięcy euro 
dla czarterowców do 250 tysięcy euro, co jest już 
naprawdę wysoką kwotą. I te zmiany… A, jeszcze 
jedna bardzo ważna zmiana: wprowadzenie regulacji 
dotyczących systemu przekształceń. Bo w usługach 
turystycznych bardzo często następują przekształce-
nia biur itd., a jeżeli biura się przekształcają – na to 
zwraca też uwagę legislator – to nie jest tak, że ten 
mniejszy ma gwarancje. I trzeba to tutaj zauważyć. 
To jest bardzo istotne.

Od momentu pełnego objęcia rynku tymi roz-
porządzeniami upadło – to było w 2014 r. – jedno 
biuro podróży, które nie miało wtedy turystów za-
granicznych, więc nie było konieczności uruchamia-
nia środków na ich sprowadzanie. I to jest częściowo 
odpowiedź na pani pytanie. Bo biura podróży, orga-
nizatorzy i pośrednicy, mają obowiązek sprowadza-
nia turystów. To, co powiedział bodajże pan senator 
Śmigielski… To nie jest tak, że w każdej branży pań-
stwo od razu wchodzi w ten sposób. Tutaj i tak jest 
większy zakres wsparcia, a my nie możemy tworzyć 
pewnego… no, że tak to nazwę, pewnego preceden-
su, w ramach którego niejako zachęcalibyśmy biura 
podróży do przeszacowywania swoich możliwości fi-
nansowych i myślenia na zasadzie: zawsze stoi za mną 
rząd, który nam za takie działania zwróci i zapłaci. 
Tak że to jest powód, dla którego następuje, po pierw-
sze, zmiana rozporządzeń, i to naprawdę porządna 
zmiana rozporządzeń… A w tym kontekście mało 
kto zwraca na to uwagę – dlatego ja zachęcam do 
szerszej ich analizy. Po drugie, następuje to, o czym 
przed chwilą powiedziałem. Tak że to jest odpowiedź 
na pani pytanie.

Pan senator Kraska pytał o kondycję biur podróży. 
Ja nie wiem, skąd biorą się informacje, że jest tak 
źle. Z naszych informacji wynika, że ich kondycja 
jest dużo lepsza niż w poprzednim roku. Oczywiście 
biura podróży są narażone na czynniki, które trudno 
zdefiniować. W obszarze prowadzenia działalności 
gospodarczej przewidywalność jest jednym z elemen-
tów osiągnięcia sukcesu. Tutaj trudno to wskazywać, 
ale ja oczywiście, jeżeli pan senator sobie życzy, to 
przedstawię. Nie będę państwu odczytywał teraz da-
nych, podawał liczb, ale – tak jak powiedziałem – kon-
dycja w tym momencie, mam dane sprzed miesiąca, 
naprawdę nie jest zła.

Kto dysponuje gwarancjami? Panie Senatorze, to 
jest zgodne z tym, gdzie jest zarejestrowane biuro. 
Marszałek uruchamia środki z zabezpieczeń i dlatego 

Senator Ryszard Bonisławski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, trzy pytania. Wiadomo, że mar-

szałkowie województwa są prowadzącymi rejestry 
organizatorów i pośredników turystycznych, którzy 
z kolei muszą przedstawić gwarancje bankowe i ubez-
pieczeniowe – o ile pamiętam, to w sumie chyba od 
7 tysięcy euro…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki Tomasz Jędrzejczak: Ale to ja podam…)

I to zależało… i było dzielone na kategorie, jak 
pamiętam z przeszłości. Chciałbym zapytać: kto 
dysponuje tymi gwarancjami? Bo to jest… Przecież 
organizatorzy turystyczni mogą działać na terenie 
województwa, ale zarejestrowani mogą być w zu-
pełnie innym województwie, a nawet w innym kraju. 
To pierwsze.

Drugie. Jakie są rozwiązania stosowane w Unii 
Europejskiej, w tych państwach, które organizują 
turystykę i żyją z turystyki?

I trzecie. Był pomysł na utworzenie turystycznego 
funduszu gwarancyjnego, co mocno wzburzyło biura 
turystyczne. Miała tam być gromadzona jakaś suma, 
miało tam iść po 10 zł od turysty, o ile pamiętam… 
I to chyba zostało zarzucone. Czy jest pomysł powrotu 
do tego? Bo to niepokoi biura podróży. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Tomasz Jędrzejczak:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Zacznę od 

pytania pani senator, bo to pytanie najczęściej po-
jawiało się też w czasie obrad sejmowych, zarówno 
plenarnych, jak i obrad komisji. Ja może pokrótce 
przedstawię – co też będzie po trosze odpowiedzią 
na pytanie pana senatora Bonisławskiego – zmiany, 
które zostały wprowadzone w 2013 r. Otóż po serii 
upadków biur podróży w 2012 i 2013 r. dokonano, i to 
już w 2013 r., nowelizacji rozporządzeń, które stano-
wią o sile zabezpieczeń w kontekście upadłości biur 
podróży. Co się zmieniło, Drodzy Państwo? Podstawą 
wyliczenia minimalnych sum zabezpieczeń będzie 
deklarowany roczny przychód – czyli nie to, co było 
dotychczas, ale to, co deklarujemy. To jest bardzo, 
bardzo duża zmiana, to zmieniło w ogóle koncepcję 
i podejście do całego systemu. Dalej: wprowadzenie 
podwyższonych wysokości gwarancji ubezpiecze-
niowych w przypadku, gdy przychody przekroczą 
zadeklarowany poziom. Czyli to nie jest tak, że my 
deklarujemy pewien poziom, a płacimy za mniej, bo 
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(podsekretarz stanu T. Jędrzejczak) Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Krzysztof Słoń, bardzo proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie dotyczące takiej 

kwestii. Dlaczego urzędy marszałkowskie, a nie wo-
jewodowie, którzy przynajmniej w moim mniemaniu 
kojarzą się właśnie z działaniem w sytuacjach kry-
zysowych, stają się mimowolnymi beneficjentami 
tych koniecznych działań kryzysowych, które cza-
sem trzeba podjąć? Dlaczego w związku z tym tam 
ma być rozbudowana jakaś struktura? Dlaczego to 
nie wojewodowie, którzy są niejako już tradycyjnie 
odpowiedzialni za sytuacje kryzysowe na terenie po-
szczególnych województw, mają odpowiadać również 
za tego typu sytuacje?

Poza tym jeśli samorządy województw mają szczę-
ście, to trafią na firmy turystyczne z górnej półki, spraw-
dzone, z wieloletnią tradycją, w przypadku których wid-
mo jakichś kłopotów jest dużo mniej prawdopodobne, 
ale niektóre mogą mieć pecha i na ich terenie mogą się 
rejestrować tylko i wyłącznie firmy nowe, niesprawdzo-
ne, których wiarygodność i możliwości są niewielkie. 
A zatem sytuacje, w których jest dużo niewiadomych, 
w których występuje dużo danych prawdopodobnych, 
zmuszają samorządy województw do takich właśnie 
działań. Dlaczego rząd nie idzie, że tak powiem, po 
linii prostej, czyli w kierunku wojewodów, żeby to oni 
reagowali na sytuacje, o których tu mowa, tylko składa 
wspomniane zadania na samorządy województw?

Kolejne pytanie koresponduje z wcześniejszymi 
pytaniami. Dotyczy tego, w których krajach Europy 
rządy cedują wspomnianego typu obowiązki na samo-
rządy, nie wyposażywszy ich w odpowiednie, możliwe 
do uruchomienia nagle, w sytuacjach kryzysowych, 
wystarczające środki finansowe. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Janina Sagatowska.
(Senator Janina Sagatowska: Ja do debaty, prze-

praszam…)
A, do debaty. Dobrze.
Nie widzę więcej zgłoszeń.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Tomasz Jędrzejczak:
Panie Senatorze Matusiewicz, ja nie powiem, jaka 

jest dokładnie wartość, bo ona jest uzależniona od 

marszałek mazowiecki czy marszałek wielkopolski 
dysponował środkami na ściągnięcie turystów do 
kraju. Siłą rzeczy tak to wygląda.

Jakie są rozwiązania w Unii Europejskiej? Drodzy 
Państwo, rozwiązań jest wiele. Są rozwiązania zakła-
dające istnienie funduszu gwarancyjnego, o którym 
zaraz powiem, są rozwiązania podobne do naszych 
czy tożsame z polskimi rozwiązaniami. Niezależnie 
od tego wszystkie państwa unijne będą się musiały 
zmierzyć z nową dyrektywą, bo niebawem wejdzie 
w życie nowa dyrektywa unijna o zorganizowanych 
podróżach. Ona wejdzie w życie prawdopodobnie 
na jesieni i trzeba będzie dokonać jej implementacji. 
Będą na to dwadzieścia cztery miesiące plus sześć 
miesięcy vacatio legis i wszystkie państwa unijne 
będą musiały to zrobić. Tam troszeczkę wzrasta po-
ziom ochrony. Ta dyrektywa jest bardziej konsumenc-
ka i troszeczkę wzrasta w niej poziom ochrony w sto-
sunku do tego, co jest zapisane w obecnej dyrektywie.

I ostatnie pytanie, pytanie o Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny. Prace nad Turystycznym Funduszem 
Gwarancyjnym trwały w resorcie, ale ten pomysł nie 
znalazł uznania na etapie prac rządu. To nie ozna-
cza, że my w ogóle zaprzestaliśmy działalności nad 
tym rozwiązaniem. Tak jak powiedziałem, za chwilę 
wejdzie w życie dyrektywa. Na jesieni prawdopodob-
nie zacznie się okres implementacji, będzie czas na 
implementację i my będziemy musieli się tym zająć. 
Dlatego w Ministerstwie Sportu i Turystyki trwają 
prace nad rozwiązaniem tożsamym do TFG, nad jesz-
cze jednym, innym rozwiązaniem oraz nad trzecim 
rozwiązaniem, niejako ubezpieczeniowym. Tak że 
przygotowujemy się do tego, bo ta zmiana będzie 
dotyczyła całej Unii Europejskiej i musimy się tym 
zająć. Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Andrzej Matusiewicz zadaje pytanie.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy w resorcie sportu macie 

państwo ogólne zestawienie, pokazujące, jaka jest 
wartość wszystkich gwarancji bankowych i jaka jest 
wartość zabezpieczeń, jeśli chodzi o umowy ubezpie-
czeniowe? Czy przedkładając ten projekt, opiniując 
projekt tej ustawy, braliście pod uwagę to, czy on jest 
zgodny z przepisami unijnymi w zakresie pomocy 
publicznej dla sfery wolnych usług turystycznych? 
Czy mieliście jakieś opinie prawne w tym zakresie, 
czy też nie? Dziękuję bardzo.
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(podsekretarz stanu T. Jędrzejczak) Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu 

i Turystyki Tomasz Jędrzejczak: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Janinę Sagatowską.

Senator Janina Sagatowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa jest ze wszech miar słuszna w samej swojej 

idei, gdyż w jakiś sposób pragnie się w niej zabezpie-
czyć turystów, naszych rodaków, wypoczywających, 
wyjeżdżających w miejsca na całym świecie w celach 
wypoczynku, przed często oszustami, którzy oferują 
wszystko, nie mając prawie nic. Oczywiście, tak jak 
mówię, jest to bardzo słuszna idea. Ale niestety, roz-
wiązanie to uderza w samorządność, narusza, jak już 
to podkreślano, art. 167 konstytucji, ustawę o samo-
rządzie, dlatego że rząd z uporem maniaka nie chce 
wpisać do tejże ustawy źródeł finansowania zadań, 
które wynikną z powstania tych nieprawidłowości.

Panie Ministrze, nie przekonuje mnie pan, mó-
wiąc, że wydano świetne rozporządzenia w tym za-
kresie, że zwiększono kwoty gwarancji itd. Skoro 
jest tak świetnie, to po co mieszać w to marszałka? 
Wystarczyłyby właśnie te gwarancje, ubezpieczenia 
itd. Po co mieszać w to marszałka, któremu nie za-
pewnia się właśnie w tej ustawie źródeł finansowania?

I dla mnie istotne jest to, z jakich powodów ja 
i moi koledzy w Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej byliśmy przeciwni tej 
ustawie. Byliśmy przeciwni dlatego, że ona narusza 
określone zapisy konstytucji i ustawy o samorządzie. 
I pragnę mocno podkreślić, że rząd kolejny raz nakła-
da na samorząd terytorialny obowiązki, nie gwaran-
tując źródeł finansowania. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Zbigniew 

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

Zamykam dyskusję.
W dyskusji senatorowie nie zgłosili wniosków 

o charakterze legislacyjnym, ale komisje przedstawiły 
odmienne wnioski. Bardzo proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisję Gospodarki Narodowej o ustosunkowanie 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

wielkości przedsiębiorstwa, które prowadzi dzia-
łalność. Dużo więcej będzie płacił ktoś z pierwszej 
dziesiątki największych biur podróży, a dużo mniej 
jakieś małe biuro podróży. To, o czym mówimy, jest 
uzależnione od liczby turystów. Ja cytowałem panu 
wspomniane dwa rozporządzenia, zapisy z rozporzą-
dzeń, tam można doczytać bardzo dokładnie, jakie są 
wspomniane mechanizmy. To nie jest tak, że każdy 
płaci tyle samo. Bo trzeba zdeklarować, ile będzie 
się miało zagranicznych turystów. Tak więc trudno 
określić wspomnianą wartość.

Jeżeli chodzi o pomoc publiczną, to my na etapie 
konsultacji międzyresortowych otrzymaliśmy opinię 
z MSZ, że nie ma we wspomnianej kwestii konfliktu 
z prawem unijnym.

Odnośnie do pytania, dlaczego urząd marszałkow-
ski, a nie wojewoda… System wyglądał w ten sposób, 
że do 1999 r. wspomnianymi kwestiami zajmował się 
UKFiT, później, w latach 2000–2005 – wojewoda, 
a od 2005 r., czy 2006 r. robi to urząd marszałkow-
ski. I taka sytuacja wynika z dwóch powodów. Po 
pierwsze, urząd marszałkowski stał się beneficjentem 
gwarancji… Bo przypomnę, że to, o czym mówimy, 
to bardzo mała nowelizacja, ona nie wnosi żadnej 
wielkiej zmiany, ona tylko sankcjonuje to, co było do 
tej pory. Po drugie, to urzędy marszałkowskie prowa-
dzą rejestry przedsiębiorców, tak więc jest naturalne, 
że… I stąd się to wszystko wzięło.

I jeszcze pytał pan o to, w których krajach Europy 
– no, to jest pytanie z tezą – rząd nie daje pieniędzy. 
Ja przypomnę: to nie jest tak, że rząd daje pieniądze. 
To na przedsiębiorcy i organizatorze imprezy tury-
stycznej ciąży obowiązek sprowadzenia turysty z po-
wrotem do… Jeżeli wspomniany obowiązek nie jest 
wykonany, z różnych powodów, to wtedy mówimy 
o zabezpieczeniach finansowych. A tutaj, w toku dys-
kusji, chyba senator Matusiewicz mówił o kosztach 
administracyjnych. Nie o kosztach ściągnięcia tury-
stów do kraju, fizycznie, tylko o kosztach administra-
cyjnych. To są koszty pokrywane z dotacji wojewody 
na zadania zlecone. Obecnie Ministerstwo Finansów 
przygląda się wspomnianym kosztom, w kontekście 
tego, czy nie jest za mało… Tak że mówimy tutaj 
o dwóch rodzajach pieniędzy. Jedne to te na pokrycie 
kosztów administracyjnych, czyli odbierania telefo-
nów, pracy po godzinach itd., itd., a drugie to pienią-
dze z gwarancji na ściągnięcie turysty z powrotem 
do kraju, fizycznie. To są dwa różne, tak się wyrażę, 
worki finansowe. I to nie jest tak, że w jakimś kra-
ju państwo ponosi odpowiedzialność za nieuczciwą 
działalność przedsiębiorcy. Bo, tak jak powiedziałem, 
zgodnie z dyrektywą wspomniany obowiązek ciąży 
na przedsiębiorcy, na organizatorze lub pośredniku 
danej oferty. Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
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(wicemarszałek S. Karczewski) Dość trudno jest przedstawić sedno tej ustawy, 
ponieważ ona jest bardzo wielowątkowa, uwzględnia 
wszystkie wymienione przeze mnie akty, jak również 
istniejące prawo w tym zakresie, gdyż jest to nowe-
lizacja. W dokumencie, który otrzymaliśmy, zostało 
wskazanych aż siedemnaście zmian. Ja może przyto-
czę tylko niektóre. A chodzi o doprecyzowanie zasad 
wypłaty wynagrodzenia twórcom wynalazku, wzoru 
użytkowego itd., odejścia od narzucania zgłaszają-
cemu specyficznej metody formułowania zastrze-
żeń patentowych na kolejne zastosowania znanych 
substancji lub kompozycji, umożliwienie uzyskania 
patentu mimo ujawnienia wynalazku, jeżeli ujawnie-
nie nastąpiło nie wcześniej niż sześć miesięcy przed 
zgłoszeniem, doprecyzowanie definicji pojęcia „wy-
nalazek tajny”, modyfikację definicji pojęcia „wzór 
przemysłowy”, określenie zasad przedłużenia praw 
ochronnych na znaki towarowe na kolejne okresy 
ochronne czy wprowadzenie rejestru dodatkowych 
praw ochronnych, odrębnego od rejestru patentowego. 
To są przeze mnie wybrane fragmenty, które zostały 
uwzględnione w projekcie ustawy.

Komisja na posiedzeniu przyjęła te poprawki, 
o których wspomniałem – dwadzieścia cztery po-
prawki – jednogłośnie i wnosi o ich przyjęcie przez 
Wysoki Senat w pełnym zakresie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 

Gospodarki Narodowej, pana senatora Bogusława 
Śmigielskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Bogusław Śmigielski:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

Szanowna Pani Prezes!
Komisja Gospodarki Narodowej obradowała nad 

ustawą o zmianie ustawy – Prawo własności prze-
mysłowej oraz niektórych innych ustaw 1 lipca i na 
tym posiedzeniu zostały przedstawione dwadzieścia 
cztery poprawki o charakterze doprecyzowującym, 
niezmieniającym tej ustawy merytorycznie. To zo-
stało dołączone do sprawozdania, które państwo 
otrzymaliście.

Pan profesor Knosala przedstawił sprawozdanie 
dotyczące tej ustawy, a więc ja nie będę tego sprawoz-
dania przedstawiał ponownie. Komisja Gospodarki 
Narodowej głosowała najpierw nad poprawkami. 
Pięciu senatorów było za, dwóch wstrzymało się od 
głosu. Następnie głosowano nad przyjęciem ustawy 
w całości. Proporcje, jeśli chodzi o głosy, były takie 
same. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej re-

się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo własności przemysłowej oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 931, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 931 A i 931 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, pana senatora Ryszarda Knosalę, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Knosala:
Panie Marszałku! Pani Prezes! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmia-
nie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz 
niektórych innych ustaw.

Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 23 czerw-
ca wypracowała dwadzieścia cztery poprawki, które 
mają na celu wyeliminowanie dostrzeżonych wątpli-
wości interpretacyjnych i innych nieścisłości, a także 
dostosowanie przepisów ustawy do zasad techniki 
prawodawczej poprzez ujednolicenie stosowanych 
pojęć i wykreślenie powtórzeń.

Chciałbym wskazać kilka istotnych okoliczności, 
które w ogóle zdecydowały o podjęciu prac nad pro-
jektem tej ustawy. Mam tu na myśli w szczególności 
konieczność uwzględnienia w polskim prawodaw-
stwie postanowień wynikających z Aktu genewskiego 
Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej 
rejestracji wzorów przemysłowych, który został przy-
jęty w Genewie w 1999 r. Pewne zmiany doprecyzo-
wujące podyktowane są także potrzebą pełniejszego 
dostosowania przepisów krajowych do postanowień 
Traktatu singapurskiego o prawie znaków towaro-
wych, jak również regulaminu do Traktatu singa-
purskiego o prawie znaków towarowych, które to 
dokumenty zostały przyjęte, jak nazwa wskazuje, 
w Singapurze 27 marca 2006 r., a w Polsce obowiązują 
od 2 lipca 2009 r.

Ponadto ustawa uwzględnia wnioski płynące z wy-
roków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
W wyrokach tych Trybunał zajął stanowisko w spra-
wie interpretacji art. 9 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie 
ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych 
oraz rozszerzenia kumulatywnej ochrony wzorów 
przemysłowych będących jednocześnie utworami.
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(senator sprawozdawca B. Śmigielski) kolejną nowelizacją ustawy – Prawo własności prze-
mysłowej są zbieżne, jeśli chodzi o rozwiązania, które 
proponuje ta ustawa? To by było pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. W tej nowelizacji został okre-
ślony czy doprecyzowany status prawny eksperta. 
Z prawnego punktu widzenia… Proszę nam określić 
ten status. Chodzi o to, że pojęcie „ekspert” funk-
cjonuje w różnych obszarach, ale na gruncie tejże 
ustawy to pojęcie ma swoiste i specyficzne znaczenie. 
Konkretnie chodzi mi o to, czy „ekspert” to jest odpo-
wiednik wolnego zawodu prawniczego typu adwokat, 
radca prawny, doradca podatkowy.

Kolejne pytanie, jeżeli chodzi o kierunek zmian, 
które są proponowane w tej obszernej nowelizacji. 
Czym te zmiany zostały spowodowane? Czy po-
zostają one w pełnej zgodności z prawem unijnym, 
a w szczególności czy chronią one uprawnionych 
do patentu wzorów, znaków towarowych, znaków 
przemysłowych, oznaczeń geograficznych i tym po-
dobnych?

I ostatnie pytanie. Czy europejskie zgłoszenie pa-
tentowe jest konieczne z punktu widzenia ochrony 
osób uprawnionych w tym zakresie, o którym po-
wiedziałem?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę panią prezes o odpowiedź.

Prezes Urzędu Patentowego RP  
Alicja Adamczak:
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Senato-

rowie!
Dziękuję bardzo panu senatorowi Ciochowi za do-

cenienie rangi prawa własności przemysłowej. Pragnę 
dać odpowiedź na pierwsze pytanie, o to, czy ta nowe-
lizacja jest ostatnia, czy w Sejmie toczą się prace nad 
kolejną ustawą i czy są one zbieżne z tą ustawą. Otóż 
wiem na pewno, że z inicjatywy poselskiej została 
podjęta próba kolejnej nowelizacji ustawy – Prawo 
własności przemysłowej, ale w zupełnie innym zakre-
sie niż zakres merytoryczny rozpatrywanej noweliza-
cji. Mianowicie dotyczy ona, jak poinformowali mnie 
posłowie, kwestii związanych z przejściem z trybu 
pełnobadawczego w przypadku rozpatrywania zgło-
szeń znaków towarowych w tryb sprzeciwowy, któ-
ry jest przyjęty w wielu krajach Unii Europejskiej, 
a przede wszystkim w Urzędzie Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego, zwanym OHIM, dla wniosków 
o uzyskanie ochrony na zasadzie jednolitego prawa 
w Unii Europejskiej. W związku z tym, że w Komisji 
Europejskiej kończą się prace nad rozporządzenia-
mi, będą one niedługo przedmiotem prac Parlamentu 
Europejskiego. Rozporządzenia te również proponują 

komenduje Wysokiej Izbie przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek. Dziękuję bardzo…

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję 
bardzo, Panie…)

(Senator Ryszard Knosala: Z poprawkami).
Przepraszam, z poprawkami, z tymi dwudziesto-

ma czteroma poprawkami, tak.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Pan senator?
(Senator Henryk Cioch: Ja chciałbym zadać py-

tanie pani prezes.)
No ale teraz ja zadaję pytanie, czy ktoś chce zadać 

pytanie panom sprawozdawcom.
(Głosy z sali: Nie.)
Nie.
Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister go-
spodarki. Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić 
stanowisko rządu?

Witam na posiedzeniu prezesa Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej, panią Alicję Adamczak, 
i wiceprezesa urzędu, pana Andrzeja Pyrżę.

Czy pani prezes pragnie zabrać głos?
(Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak: 

Panie Przewodniczący, senatorowie sprawozdawcy 
przedstawili praktycznie wszystkie argumenty…)

Czyli nie? Dobrze, to dziękuję…
(Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak: 

…tak że dziękuję bardzo.)
Ale są pytania. Tak, Panie Senatorze?
(Senator Henryk Cioch: Tak.)
To bardzo proszę panią prezes na mównicę, bo 

są pytania.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Henryk Cioch:
Pani Prezes, mam kilka pytań, zresztą trudno, że-

bym nie miał, to jest ważna ustawa, określana często 
jako część piąta czy dział V prawa cywilnego czy 
kodeksu cywilnego. U nas przyjęto nieco inny model.

Pierwsze pytanie. Czy ta nowelizacja jest ostat-
nią nowelizacją tejże ustawy? Czy w Sejmie zostały 
już rozpoczęte prace nad kolejną? Czy te prace nad 
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(prezes A. Adamczak) realizuje obowiązek implementowania niektórych 
zapisów z aktów prawa międzynarodowego do pol-
skiego porządku prawnego. W związku z tym jest 
to całkowicie zgodne z prawem unijnym, jak rów-
nież z przepisami aktów prawa międzynarodowego 
i konwencji, których Polska jest stroną, a do których 
w większości przystąpiły również organy unijne, 
w tym Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, 
OHIM, w Alicante.

Czy europejskie zgłoszenie patentowe jest koniecz-
ne z punktu widzenia ochrony interesów zgłaszające-
go? Otóż jeżeli chcemy uzyskać ochronę patentową 
w wybranych krajach Unii Europejskiej czy w kra-
jach europejskich w ogóle, możemy skorzystać z tej 
ścieżki europejskiego zgłoszenia albo poprzez urząd 
krajowy, czyli Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 
Polskiej, albo poprzez bezpośrednie zgłoszenie do 
Europejskiego Urzędu Patentowego. Jest to procedura, 
która umożliwia uzyskanie patentu europejskiego 
w trzydziestu ośmiu państwach europejskich, włącz-
nie z Turcją – w dwudziestu ośmiu krajach unijnych 
i dziesięciu krajach pozaunijnych, ale z kontynentu 
europejskiego. Przy czym uzyskanie takiej ochro-
ny w konkretnym państwie wskazanym przez zgła-
szającego wymaga indywidualnej walidacji patentu 
europejskiego w każdym z krajów członkowskich 
odrębnie. A walidacja polega na przetłumaczeniu do-
kumentacji patentowej na język danego kraju, o ile nie 
jest to jeden z języków urzędowych w postępowaniu 
przed Europejskim Urzędem Patentowym, czyli an-
gielski, francuski lub niemiecki. W związku z tym 
w przypadku walidowania takiego patentu europej-
skiego w Polsce, jeżeli taka jest wola zgłaszającego, 
musi on w ciągu trzech miesięcy od opublikowania in-
formacji o udzieleniu patentu przez Europejski Urząd 
Patentowy przetłumaczyć tę dokumentację patentową 
na język polski oraz wnieść opłatę obowiązującą we-
dług polskiego systemu prawnego. Taka sama zasada 
obowiązuje we wszystkich pozostałych krajach bę-
dących stronami Konwencji o udzielaniu patentów 
europejskich. Ta ścieżka ochrony jest korzystna wów-
czas, gdy zgłaszający występuje minimum o cztery 
lub pięć zgłoszeń… to znaczy wyznacza minimum 
cztery lub pięć zgłoszeń, jeśli chodzi o kraje ochrony, 
z tego względu, że koszty postępowania są znacznie 
wyższe niż w procedurach krajowych i w związku 
z tym jest to opłacalne dopiero przy takiej liczbie 
krajów ochrony. 

Generalnie mogę powiedzieć, że wzrosła licz-
ba zgłoszeń z Polski do Europejskiego Urzędu 
Patentowego o udzielenie ochrony w tym trybie. 
W ostatnim roku było siedemset jeden zgłoszeń, a pro-
cedury związane z udzielaniem patentów dla polskich 
zgłaszających przebiegały z dużą sprawnością. Wiem, 
że w pewnych środowiskach gospodarczych wystę-
puje tendencja do tego, aby miarą sukcesu polskich 

ten tryb rozpatrywania zgłoszeń. Ma to znacznie skró-
cić czas wydawania decyzji i wprowadzić bardziej 
przyjazny dla zgłaszających system, a jednocześnie 
zharmonizuje przepisy w Unii Europejskiej. Będzie 
określony czas na przejście na system sprzeciwowy 
dla wszystkich krajów unijnych. Ze względu na to, że 
Urząd Patentowy w procedurze, która obowiązuje na 
podstawie obecnej ustawy – Prawo własności prze-
mysłowej, nie może samoistnie zmienić tego trybu 
na sprzeciwowy, więc realizuje tryb pełnobadawczy, 
który wymaga wielu czynności i w związku z tym 
czasu w postępowaniu administracyjnym, została 
podjęta taka próba przez kluby parlamentarne.

Drugie pytanie, o status eksperta. Ustawa – 
Prawo własności przemysłowej wyraźnie definiuje, 
że ekspert jest niezawisły w rozstrzyganiu w każdej 
konkretnej sprawie i podlega tylko przepisom usta-
wy. W związku z tym ma status niezależnej osoby, 
na którą nikt nie może wpływać poprzez jakiekol-
wiek sugestie i naciski. Jest zobowiązany rozpatry-
wać każdy przypadek indywidualnie, samodzielnie, 
niezależnie i zgodnie z literą prawa. Nie ma to nic 
wspólnego z wolnym zawodem. Jest to grupa pra-
cowników zorganizowana w korpus ekspercki na 
zasadach podobnych do korpusu służby cywilnej. 
Wiele przepisów dotyczących pracowników służby 
cywilnej – o ile ustawa inaczej nie definiuje pew-
nych sytuacji związanych ze statusem eksperta… 
Przyjmuje się, że w tym wypadku obowiązują takie 
regulacje, jak dla służby cywilnej. Jest to bardzo 
duża odpowiedzialność, konieczność zachowania 
niezależności i oczywiście bycia fachowym roz-
jemcą w sprawie, jeżeli toczy się spór pomiędzy 
stronami, zwłaszcza w związku ze skargami, jakie 
są wnoszone przez osoby trzecie, czy też w przy-
padku złożenia wniosku o unieważnienie patentu. 
Tak że pozycja eksperta jest wysoka. Na każdym 
z ekspertów ciąży ogromnie duża odpowiedzial-
ność. Proponowane poprawki doprecyzowują tylko 
kwestie związane ze statusem eksperta, pozbawiają 
go pewnych uprawnień, typu jednoroczny urlop dla 
poratowania zdrowia.

Pytanie trzecie, o kierunek zmian w propono-
wanej nowelizacji. Jak wspomnieli panowie sena-
torowie sprawozdawcy, ustawa nowelizująca ustawę 
– Prawo własności przemysłowej przede wszystkim 
doprecyzowuje przepisy i harmonizuje je z przepisa-
mi prawa międzynarodowego, które dotyczą Polski – 
to jest z sześcioma aktami prawa międzynarodowego 
plus dwoma wyrokami Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Takie doprecyzowanie powo-
duje eliminację jakichkolwiek nieporozumień na 
tle interpretacji przepisów prawa własności prze-
mysłowej obowiązujących w Polsce i oczywiście 
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(prezes A. Adamczak) Senator Grzegorz Wojciechowski:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Czy te zmiany nie spowodują pogorszenia sytuacji 
w przypadku biotechnologii? Chodzi mi o takie nie-
zamierzone kradzieże, czyli przenoszenie materiału 
genetycznego przez owady itd. Czy w tym przypadku 
nie nastąpi ewentualne pogorszenie sytuacji osób… 
Niektórzy mogą zostać oskarżeni o kradzież patentu 
w postaci materiału genetycznego. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
I pan senator Ryszard Knosala.

Senator Ryszard Knosala:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ponieważ pani prezes podawała pewne liczby, to 

chciałbym dopytać… Obecnie mamy dwadzieścia 
tysięcy patentów pod ochroną. Parę lat temu była duża 
zapaść patentowa w Polsce, pamiętam, że konkurowa-
liśmy o ostatnie miejsce w Europie z Albanią. A jak 
to wygląda teraz? Ile patentów zostało udzielonych 
przez urząd przez ostatnie lata? Czy jest jakaś tenden-
cja zwyżkowa i czy to ma jakiś związek z tą liczbą 
siedemset jeden, którą pani prezes podała? Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o odpowiedź.

Prezes Urzędu Patentowego RP  
Alicja Adamczak:
Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie 

Senatorowie! Pozwolę sobie odpowiedzieć najpierw 
na pytanie pana senatora Ciocha, dotyczące tego, 
czy te zmiany są korzystne dla zgłaszających, czy 
stanowią jakiekolwiek zagrożenie dla podmiotów 
zgłaszających, czyli de facto dla naszej gospodar-
ki. Otóż te zmiany są konieczne i oczekiwane przez 
wszystkie środowiska z tego względu, że, po pierw-
sze, dostosowują polski stan prawny do przepisów 
prawa międzynarodowego, europejskiego i obowią-
zującej linii orzeczniczej ustalonej przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W związku z tym 
nie będzie takiego dysonansu – będą jednakowe wa-
runki co do przesłanek dotyczących zdolności paten-
towej czy zdolności ochronnej znaków towarowych 
lub zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych 
– między aktami prawa międzynarodowego… Czyli 
te zmiany są konieczne i są oczekiwane zarówno 

rozwiązań był stopień ochrony międzynarodowej, 
nie tylko krajowej. Z kolei liczba patentów europej-
skich chronionych na terytorium Rzeczypospolitej 
od 1 marca 2004 r., kiedy to Polska przystąpiła do 
Konwencji o udzielaniu patentów europejskich… 
W tej chwili pozostaje w mocy około trzydziestu 
sześciu tysięcy patentów europejskich. Oznacza to, 
że trzydzieści sześć tysięcy podmiotów spoza Polski 
ma monopol na terytorium Rzeczypospolitej na swoje 
rozwiązania, co oczywiście powoduje, że w normal-
nej działalności gospodarczej nie powinny być naru-
szane te patenty, które są chronione na rzecz innych 
podmiotów. Dla uzmysłowienia, oczywiście jeśli 
mogę pozwolić sobie na dodatkową informację, po-
wiem, że w trybie krajowym, chodzi o zgłoszenia pol-
skich podmiotów… W trybie krajowym do polskiego 
urzędu patentowego wpływa… W tej chwili objętych 
ochroną jest dwadzieścia tysięcy patentów. Patenty 
europejskie w tej chwili pod względem liczbowym 
przekraczają liczbę patentów chronionych na rzecz 
Polaków, polskich podmiotów udzielonych w trybie 
krajowym. Oczywiście nie wiem, czy pytanie pana 
senatora ma jakikolwiek związek z dysputą na temat 
patentu jednolitego, patentu europejskiego o skutku 
jednolitym, ale skoro w pytaniu taka szczegółowa 
informacja nie została zawarta, to ja pozwolę sobie 
nie rozwijać tego wątku. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan senator.

Senator Henryk Cioch:
Ja zadałem klika szczegółowych pytań, ale teraz, 

jeżeli chodzi o résumé, zadam tylko jedno pytanie. 
Krótko: czy te zmiany leżą w interesie twórców, pol-
skich przedsiębiorców? Czy one są konieczne? Pani 
prezes powiedziała, ale tylko w jednym zdaniu… 
Czy te zmiany niosą ze sobą jakieś ewentualne za-
grożenia? Chodzi mi o porównanie ze stanem, który 
istniał wcześniej.

(Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak: 
A więc…)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Momencik, Pani Prezes.
To już koniec pytań?
(Senator Henryk Cioch: Tak, koniec.)
Dobrze, ale i tak jest jeszcze wiele pytań.
Pan senator Grzegorz Wojciechowski, bardzo 

proszę.
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(prezes A. Adamczak) dawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 
Polskiej. Otóż są tu niejako dwa aspekty. Mianowicie 
Urząd Patentowy udziela około czterech tysięcy pa-
tentów rocznie, przy czym rozpatruje około siedmiu 
tysięcy zgłoszeń. Pozostała część z tych siedmiu ty-
sięcy są to rozwiązania, które uzyskują negatywną 
decyzję rozpatrujących je ekspertów, ze względu na 
brak zdolności patentowej z powodu braku jednego 
z elementów wśród bezwzględnie, kumulatywnie wy-
maganych czterech elementów do uznania zdolności 
patentowej tych rozwiązań.

W ubiegłym roku zaobserwowaliśmy ośmiopro-
centowy spadek liczby zgłoszeń, ale wydaje mi się, 
że w znacznej mierze było to spowodowane niepew-
nością co do patentu europejskiego i co do wprowa-
dzenia w sektorze nauki przywileju profesorskiego, 
tak to się ogólnie określa, który umożliwia przejęcie 
praw do rozwiązań powstałych w jednostkach na-
ukowych, naukowo-badawczych przez autorów, o ile 
w ciągu trzech miesięcy nie będzie decyzji rektora 
o wdrożeniu takiego rozwiązania do praktyki prze-
mysłowej. Dlatego wielu rozwiązań przez jakiś czas 
nie zgłaszano ze środowisk naukowych. Wydaje mi 
się, że to jest właśnie owe 8%, że ten spadek został 
spowodowany długą dyskusją na temat tego przywi-
leju, zresztą trudnego nawet w interpretacji.

Jeśli chodzi o nasze miejsce w Europie i w świecie, 
to liczba zgłoszeń ujmowana w liczbach bezwzględ-
nych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 
Polskiej – nie mówię o liczbie udzielanych patentów, 
bo to są dwie różne rzeczy – plasuje nas według ran-
kingu czy statystyki Światowej Organizacji Własności 
Intelektualnej na piętnastym lub szesnastym miej-
scu na sto osiemdziesiąt cztery kraje należące do 
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. To 
jest płynne, zmienia się z roku na rok, ale nigdy nie 
spadamy niżej. A zatem w liczbach bezwzględnych 
jesteśmy na świetnej pozycji. Natomiast w liczbach 
względnych, odnosząc to do naszej populacji, niby 
zmniejszającej się, a jednak wysokiej, ten współczyn-
nik powinien być wyższy.

Gdy obserwujemy potencjał intelektualny Polaków 
i ich udział w licznych rozwiązaniach na rzecz pod-
miotów zagranicznych, do których to rozwiązań 
prawo mają podmioty zagraniczne – one, finansując 
badania, przejmują prawa do tych rozwiązań… Tych 
rozwiązań po stronie polskiej mielibyśmy znacznie 
więcej, gdyby były zagwarantowane chociaż częścio-
wo prawa do udziału we własności dla tych jedno-
stek, z których zespoły naukowców pochodzą. Jest to 
problem trudny, któremu, jak mi się wydaje, trzeba 
poświęcić szczególną uwagę przy okazji negocjacji 
z podmiotami zagranicznymi finansującymi badania, 
które wykorzystują polski potencjał naukowy, na te-
mat tego, by Polacy też mieli udział w tej własności. 
Generalnie mówiąc, Polska ma wysoką pozycję, jeśli 

przez środowisko przedsiębiorców zgłaszających, jak 
i przez środowisko pełnomocników, czyli rzeczników 
patentowych. Oczywiście, ponieważ jestem odpo-
wiedzialna za całokształt ustawy – Prawo własności 
przemysłowej, to nie mogę nie wspomnieć, że toczą 
się dyskusje, które są nie do rozstrzygnięcia, doty-
czą one zdolności patentowej programów komputero-
wych. Środowiska, które byłyby zainteresowane taką 
ochroną, oczywiście wykazują, że kierunek zmiany 
w tym zakresie jest niewłaściwy, podczas gdy środo-
wiska informatyczne, reprezentowane przez odpo-
wiedzialne gremia w tym zakresie, i jednostki, takie 
jak Stowarzyszenie Elektryków Polskich, którego pi-
smo mam przed sobą, czy też Polskie Towarzystwo 
Informatyczne, absolutnie wyrażają niepokój o to, 
czy aby ta nowelizacja nie ułatwi możliwości paten-
towania programów komputerowych, co z punktu 
widzenia interesów podmiotów zrzeszonych w tych 
jednostkach byłoby niebezpieczne dla ich interesów 
gospodarczych, a także innych podmiotów stosują-
cych rozwiązania informatyczne przez nie propo-
nowane. Otóż stopień ochrony w tym zakresie nie 
zmienia się na podstawie przepisów tej ustawy, nadal 
obowiązuje art. 28, który nie był zmieniany, a który 
mówi o tym, co może być wynalazkiem, i w związku 
z tym eliminuje programy komputerowe, uniemoż-
liwia objęcie ich ochroną patentową. Jest tu zatem 
pewna różnica pomiędzy systemem europejskim 
a polskim, niezależnie od tego, że sądy administra-
cyjne w Polsce czasami wydają rozstrzygnięcia, które 
wskazywałyby na to, że programy komputerowe jako 
takie również można by obejmować ochroną paten-
tową. W każdym razie w odniesieniu do tego w sta-
nie prawnym nic się nie zmienia, mimo prób niejako 
podważenia idei, sensu tej nowelizacji.

Kolejne pytanie pana senatora dotyczyło tego, 
czy te zmiany nie spowodują zagrożenia w zakre-
sie biotechnologii. Otóż jesteśmy związani wyro-
kiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w sprawie Monsanto Technology na temat wynalaz-
ków biotechnologicznych. To jest tylko kwestia do-
precyzowania warunków, na jakich w określonych 
przypadkach będą mogły być chronione wynalazki 
biotechnologiczne. Mamy może nie bardzo dużą pulę 
zgłoszeń biotechnologicznych, ale polskie jednostki są 
aktywne w zakresie biotechnologii, mają bardzo duże 
osiągnięcia i są zainteresowane ochroną patentową. 
Ten przepis zdecydowanie porządkuje rozmaite kwe-
stie w tym obszarze, a nie stanowi żadnego zagrożenia 
dla jakiegokolwiek podmiotu. To jest implementacja, 
można powiedzieć, linii orzeczniczej tego wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Pozwolę sobie teraz udzielić odpowiedzi na py-
tanie pana senatora Knosali o liczbę patentów wy-
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(prezes A. Adamczak) W pierwszych dniach października na 
Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej w Genewie będzie rozpatry-
wany wniosek państw Grupy Wyszehradzkiej o nada-
nie temu instytutowi statusu Międzynarodowego 
Organu Badań Wstępnych. Dlatego ta nowelizacja… 
Przepraszam. Dlatego zgoda na ratyfikację tej umowy 
międzynarodowej jest nam niezbędna do 15 września, 
bo wtedy musimy przedstawić Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej te dokumenty. Dziękuję bar-
dzo. Nie wiem, czy wyczerpałam…

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Według 
mnie tak. Nie wiem, czy także według pytających, 
ale nie widzę podniesionych…)

(Senator Kazimierz Wiatr: Z nadmiarem, jak za-
wsze.)

Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Dla porządku informuję, że pan 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.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa zmieniająca usta-
wę o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o po-
ręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 
Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 937, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 937 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej, pana senatora Jana Michalskiego, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Michalski:
Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! 

Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych sprawozdanie z przebiegu 
posiedzenia komisji poświęconego ustawie zmienia-

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

chodzi o tę twórczość wynalazczą. W tej chwili rozwi-
ja się nasz udział, jeśli chodzi o rozwiązania związane 
z wzornictwem przemysłowym, które bezwzględ-
nie jest częścią innowacyjnej gospodarki i wymaga 
pewnych warunków do rozwoju. Najkorzystniejszą 
sytuacją jest oczywiście łączenie form ochrony, taka 
synergia pomiędzy różnymi formami ochrony wy-
nalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego 
czy znaku towarowego.

Jesteśmy również na bardzo wysokiej pozycji, je-
śli chodzi o liczbę zgłoszeń do Urzędu Harmonizacji 
Rynku Wewnętrznego. Jeśli chodzi o liczbę znaków 
towarowych, ujmowaną w liczbach bezwzględnych, za-
strzeganych przez podmioty polskie, to również jeste-
śmy na bardzo wysokiej pozycji w Europie – na pozycji 
siódmej. Brakuje nam większej liczby zgłoszeń za gra-
nicą. W tym zakresie zdecydowanie jest to system nie-
doskonały, chociaż gdy obserwuję działalność NCBiR, 
zauważam, że jest bardzo dużo możliwości skorzystania 
z pomocy finansowej… Jest możliwość dofinansowania 
czy nawet zupełnego sfinansowania zgłoszeń w proce-
durach międzynarodowych poprzez PCT czy poprzez 
patent europejski. Myślę, że coraz więcej… Wiem, że 
coraz więcej podmiotów z tego korzysta.

Jeśli mogę dopowiedzieć, jeśli chodzi o pytanie 
pana senatora Ciocha o to, co dzieje się w parlamencie 
w sprawie szeroko rozumianej własności przemysło-
wej… Otóż w tej chwili – wiem to na pewno – do 
Sejmu trafił wniosek, po uchwale Rady Ministrów, 
o wyrażenie zgody na ratyfikację umowy międzyna-
rodowej w ramach Grupy Wyszehradzkiej, pomiędzy 
czterema państwami należącymi do tej grupy, o utwo-
rzeniu Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego. Ta 
informacja koresponduje z pytaniem zadanym przez 
pana senatora Knosalę o liczbę zgłoszeń. Sądzimy, że 
utworzenie tego instytutu da większą możliwość… 
W przypadku zgłoszeń krajowych terminy będą szyb-
sze, a koszty pewnych elementów procedur znacznie 
niższe, jeżeli będą wykonywane przez ten instytut. 
To wyeliminuje działalność Europejskiego Urzędu 
Patentowego, który w przypadku badań wstępnych, 
badań międzynarodowych… One będą wykonywane 
w języku polskim, w polskim urzędzie i nie za cenę 
1600 euro, a za równowartość 900 euro. Ten instytut 
będzie działał niezależnie w tych czterech państwach 
Grupy Wyszehradzkiej na rzecz podmiotów z tych 
krajów. To jest bardzo przyjazna propozycja dla 
polskich podmiotów, dla polskiej gospodarki i mam 
nadzieję, że to otworzy, zwiększy możliwość korzy-
stania z procedury PCT, czyli układu o współpracy 
patentowej, do którego to układu należy sto czterdzie-
ści osiem krajów świata – jest to układ waszyngtoński 
z 1970 r., którym administruje Światowa Organizacja 
Własności Intelektualnej.
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(senator sprawozdawca J. Michalski) programu, wskazują doświadczenia polskich miast, 
pozbawionych dziś skutecznych narzędzi pozwalają-
cych na kierowanie oferty, chociażby mieszkaniowej, 
do średnio zamożnych młodych mieszkańców, którzy 
zarabiają zbyt mało, by kupić mieszkanie na kredyt. 
Posłużę się przykładem pewnej rodziny z Olsztyna. 
To małżeństwo z jednym dzieckiem, oboje rodzice 
mają umowy o pracę, ale zarabiają minimalną wartość 
wynagrodzenia. Nie kwalifikują się do przyznania 
mieszkania komunalnego, ale nie mają też zdolności 
kredytowej. I mieszkają dzisiaj w garażu.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Michalski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Senatorze, ten problem nie był 

rozpatrywany na posiedzeniu komisji, dlatego proszę 
o przekierowanie tego pytania do pana ministra.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Czy ktoś z pań i panów senatorów ma pytanie?
Pan senator Jan Maria Jackowski, bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie. Rozumiem, że idea 

tej ustawy jest taka, żeby współwłaściciele nieru-
chomości zostali w jakimś sensie upodmiotowieni 
w podejmowaniu decyzji przez wspólnotę. Czy do-
brze zrozumiałem to założenie? Jeżeli na przykład 
jest czterech właścicieli lokalu mieszkalnego i każdy 
z nich jest właścicielem w jakiejś ułamkowej czę-
ści, zgodnie z iloczynem, w częściach wspólnych… 
Chodzi o to, że każdy z nich ma prawo uczestniczyć 
w podejmowaniu decyzji przez wspólnotę. Czy dobrze 
zrozumiałem ideę tej ustawy? Prosiłbym o wyjaśnie-
nie w tym zakresie.

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

Senator Jan Michalski:
Jeżeli dobrze rozumiem pana senatora, ustawa 

w mojej ocenie jest skierowana do tych osób, które 
ze względu na wprowadzoną w 2011 r. nowelizację… 
Otwiera się możliwość przekształceń praw do lokali 

jącej ustawę o niektórych formach popierania bu-
downictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie 
ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych 
przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, 
ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz nie-
których innych ustaw.

Celem rozpatrywanej ustawy jest zmiana przepi-
sów dotyczących możliwości ustanawiania odrębnej 
własności lokali wybudowanych przy wykorzysta-
niu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego ze środków Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego. Głównym celem wprowadzanych 
zmian jest wyeliminowanie wątpliwości, jakie wiążą 
się z interpretacją przepisów, odnoszących się do za-
kazu przekształceń, które są podstawą odmowy doko-
nania przekształcenia prawa do lokalu w przypadku 
mieszkań w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. 
Wątpliwości te rodziły się często na skutek dzia-
łań ustawodawcy w związku z nowelizacją ustawy 
w 2009 r., która wprowadziła zakaz przekształceń na 
własność, a także ustanawiania spółdzielczego wła-
snościowego prawa do lokalu pod rygorem nieważno-
ści w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych 
z wykorzystaniem kredytu udzielonego towarzystwu 
budownictwa społecznego oraz spółdzielni mieszka-
niowej na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane 
mające na celu budowę lokali mieszkalnych na wy-
najem lub w celu ustanowienia spółdzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podsta-
wie wniosków złożonych w Banku Gospodarstwa 
Krajowego do dnia 30 września 2009 r. Istotą tej 
ustawy jest to, aby te lokale, które były wybudowane 
z wykorzystaniem kredytu udzielonego towarzystwu 
budownictwa społecznego na przedsięwzięcia inwe-
stycyjne, mogły być wyodrębniane jako własność.

Połączone komisje po wysłuchaniu pana ministra 
wnoszą do Wysokiej Izby o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów…
Pan senator Górecki, bardzo proszę.

Senator Ryszard Górecki:
Mam pytanie. Jeśli pan senator nie da rady od-

powiedzieć, to może poproszę o odpowiedź pana 
ministra. Na jakim etapie jest krajowy program po-
lityki miejskiej? O tym, jak ważne są założenia tego 
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(senator J. Michalski) Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu, związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Pan senator Henryk Cioch. Bardzo proszę.

Senator Henryk Cioch:
Panie Ministrze, niewiele osób w Polsce rozu-

mie sens tej regulacji, a jak ktoś rozumie, to często 
niewłaściwie interpretuje. Chciałbym, żeby pan, do-
konując jak gdyby wykładni autentycznej tych prze-
pisów, udzielił odpowiedzi na trzy pytania, które są 
stawiane.

Pierwsze pytanie dotyczy TBS, budownictwa 
realizowanego przez TBS. No więc kiedy w TBS 
możliwe jest ustanowienie odrębnej własności loka-
li, a kiedy nie?

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: 
Dziękuję…)

To by było pierwsze pytanie.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: A, będzie 

jeszcze drugie? Bardzo proszę.)
Drugie pytanie. Jeżeli chodzi o możliwość usta-

nawiania nadal spółdzielczych praw do lokali typu 
lokatorskiego oraz własnościowego, to w jakich wy-
padkach ta możliwość istnieje i do jakiej grupy oby-
wateli naszego kraju ona się odnosi? To są te dwa 
pytania, jak sądzę, kluczowe.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów chce zadać 

pytanie panu ministrowi? Nie.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Rozwoju  
Paweł Orłowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Myślę, że jed-

nak wiedza na temat tej ustawy jest doskonała, bo 
przecież sam Senat wnosił projekt tej nowelizacji. 
Istota tej nowelizacji – rozumiem, że też o to chodzi 
w tym pytaniu – to tak naprawdę ujednoznacznienie 
przepisów, w szczególności w przypadku spółdzielni 
mieszkaniowej, co do możliwości wyodrębniania na 
własność lokali zbudowanych z wykorzystaniem fi-
nansowania publicznego dostępnego do 2009 r. z byłe-
go Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. I państwo 
senatorowie, państwo posłowie te przepisy doprecy-
zowali tak, aby to było możliwe, także w odniesieniu 
do lokali budowanych przez towarzystwa budownic-
twa społecznego.

mieszkalnych, jednak interpretację zawęża się wy-
łącznie do możliwości przekształcenia praw do takich 
lokali mieszkalnych, które zostały wybudowane ze 
środków preferencyjnych kredytu udzielonego przez 
BGK. A więc nie może to dotyczyć każdej sytuacji, 
o której mówi pan senator, tylko generalnie konkret-
nej grupy. Jeżeli pan senator oczekuje szerszej odpo-
wiedzi, to proponuję zwrócić się do pana ministra, bo 
w komisji nie rozpatrywaliśmy każdego przypadku 
w tym zakresie.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej osób zgłasza-

jących się do zadania pytania, zatem dziękuję, Panie 
Senatorze.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów 
i Senat.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister infra-
struktury i rozwoju.

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

Chce pan, tak? Bardzo proszę…
Witam pana ministra Pawła Orłowskiego, pod-

sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Rozwoju  
Paweł Orłowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Czuję się oczywiście zobowiązany do zabrania 

głosu z racji pytania, które padło, ale także z tej racji, 
że ta nowelizacja ustawy o niektórych formach po-
pierania budownictwa mieszkaniowego jest finałem 
prac, które Senat rozpoczął w wyniku petycji złożo-
nej przez jedną ze spółdzielni. Tak więc to jest finał 
prac, które państwo rozpoczęli i za które chciałbym 
podziękować. Te prace znajdują swój finał, a zmia-
ny są oczywiście korzystne dla spółdzielni. Dzięki 
tej zmianie prawo będzie jednoznaczne, nie będzie 
podlegało nie zawsze prawidłowym, w naszej ocenie, 
interpretacjom.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
To wszystko – tak, Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Rozwoju Paweł Orłowski: Tak.)
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(podsekretarz stanu P. Orłowski) mu społecznego budownictwa na wynajem, właśnie 
ustawy o niektórych formach popierania budownic-
twa mieszkaniowego. Po przyjęciu jej przez Sejm, 
a liczę, że w niedługim terminie także przez Senat, 
będzie możliwe otwarcie programu społecznego 
budownictwa na wynajem obliczonego wstępnie na 
dziesięć lat i mającego cel inwestycyjny w postaci 
trzydziestu tysięcy mieszkań; ta liczba wynika z ana-
lizy popytu i możliwości inwestycyjnych. Będzie to 
oferta kredytu preferencyjnego z dopłatą z budżetu 
państwa, z której będą mogły korzystać właśnie to-
warzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie 
mieszkaniowe i spółki gminne. Oferta ta będzie 
kierowana do osób, które dzisiaj, jak słusznie pan 
senator stwierdził, mają dochody na tyle duże, że 
nie kwalifikują się do uzyskania lokali socjalnych 
i komunalnych, a z drugiej strony te dochody nie są 
na tyle duże, aby mogły one skorzystać z rynkowej 
oferty najmu czy z kredytu hipotecznego, także ze 
wsparciem z programu „Mieszkanie dla młodych”. 
Tak więc do nich jest skierowana ta oferta. Zmiana, 
nad którą wczoraj rozpoczęły się prace w Sejmie, 
umożliwi właśnie otwarcie tego programu już pod 
koniec 2015 r.

Pojawiła się jeszcze kwestia własności lokali. 
Jeden z panów senatorów spytał o to pana senatora 
sprawozdawcę, ale odnoszę wrażenie, że to było py-
tanie dotyczące kolejnego punktu porządku obrad. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Pan senator Górecki. Bardzo proszę.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marszałku, króciutko.
Panie Ministrze, bardzo dobrze pan odpowie-

dział… To będzie dyskutowane w Radzie Miasta 
Olsztyna. Radny mnie zapytał, bo chciałby złożyć 
raport, a na pewno musi złożyć informację, jaki jest 
realny termin wdrożenia tego programu wynajmu 
mieszkań.

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

Nie…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Rozwoju Paweł Orłowski: Panie…)
Nie ma.
Tak że bardzo proszę, Panie Ministrze.

Przechodzę do tych dodatkowych pytań, których 
przedmiot nie jest właściwie objęty tym projektem. 
W wypadku towarzystw budownictwa społecznego 
wymagana jest zgoda samego towarzystwa działa-
jącego w formie spółki handlowej, a od tego, jaka 
jest forma spółki handlowej, zależy też zgoda. Ale 
trzeba pamiętać o tym, że co do zasady zasób budo-
wany przez towarzystwa budownictwa społecznego 
jest zasobem na wynajem, a więc nie powinien być 
wykorzystywany do osiągania docelowo własności. 
Jednak jej osiągnięcie jest możliwe, państwo też te 
przepisy ujednoznacznili, aczkolwiek wymagana jest 
zgoda towarzystwa budownictwa społecznego.

Jeśli chodzi o ustanawianie na bazie ustawy spół-
dzielczych własnościowych praw do lokali, to w ak-
tualnym stanie prawnym to nie jest możliwe.

Panie Marszałku, nie wiem, bo wcześniej zosta-
ło przekierowane pytanie zadane panu senatorowi 
sprawozdawcy… Jak rozumiem, chyba także na nie 
powinienem udzielić odpowiedzi.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Jan Wyrowiński)

No bo…
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Tak, oczywiście. 

Jak najbardziej.)
Dobrze.
Pan senator połączył dwa akty prawne. Pierwszy 

to Krajowa Polityka Miejska, akt, który oczywiście 
także odnosi się do wątku mieszkaniowego, ale to 
jest dokument strategiczny, czyli pokazujący prefe-
rowane działania rządu, preferowane z punktu wi-
dzenia miast. On wskazuje kierunki rozwoju miast, 
zwraca uwagę też na to, jakie źródła finansowe będą 
możliwe w kolejnych latach, jeśli chodzi o kierunki 
rozwoju w przypadku miast. Dziesięć wątków tema-
tycznych znajduje się w Krajowej Polityce Miejskiej, 
począwszy od polityki przestrzennej, przez zagad-
nienia mieszkaniowe, a skończywszy na kwestiach 
partycypacji społecznej. On wskazuje rekomendacje 
rządu, a z drugiej strony jest pewnym poradnikiem 
także dla miast, po raz pierwszy buduje w politykach 
sektorowych podstawę myślenia także przez pryzmat 
miejski. I to jest Krajowa Polityka Miejska. Ona bę-
dzie przyjmowana uchwałą Rady Ministrów. Ona nie 
jest normą prawną w sensie legislacyjnym.

Z niej wywodzimy, ponieważ jest tam wykazany 
wątek ważny z punktu widzenia miast, a więc kwe-
stia zasobów mieszkaniowych… Słusznie, bardzo 
trafnie pan senator opisał, zdiagnozował te potrzeby, 
to, gdzie dzisiaj tej oferty nie ma. I oczywiście jest 
już odpowiedź legislacyjna. Mam zresztą przyjem-
ność powiedzieć, że wczoraj odbyło się pierwsze 
czytanie i nastąpiło przyjęcie przez komisje także 
nowelizacji, bo ona jest podstawą budowy progra-
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Celem ustawy o własności lokali jest zrównanie 
statusu właścicieli lokali oraz współwłaścicieli lokali 
w częściach ułamkowych, aby mogli oni uczestniczyć 
w podejmowaniu uchwał przez wspólnotę, co ma prze-
łożyć się na usprawnienie funkcjonowania wspólnot. 
W art. 1 w pkcie 2 ustawy zaproponowano nowe roz-
wiązanie, zgodnie z którym na potrzeby stosowania 
ustawy przyjmuje się, że udział w nieruchomości 
wspólnej współwłaściciela lokalu w częściach ułam-
kowych odpowiada iloczynowi wielkości jego udzia-
łu we współwłasności lokalu i wielkości udziału we 
współwłasności nieruchomości wspólnej przypadają-
cej na ten lokal. Ponadto, jeżeli lokal jest przedmiotem 
współwłasności w częściach ułamkowych, współwła-
ściciele, celem oddania głosu przypadającego na ich 
lokal w głosowaniu prowadzonym według zasady, że 
na każdego właściciela przypada jeden głos, obowią-
zani są ustanowić w formie pisemnej pełnomocnika. 
Ustanowienia pełnomocnika współwłaściciele lokalu 
dokonują większością głosów liczoną według wielkości 
udziałów we współwłasności lokalu. Zmiana pozosta-
łych przepisów ma charakter doprecyzowujący. 

Obowiązująca ustawa o własności lokali nie wpro-
wadza ograniczeń co do posiadania przez kilka osób 
jednego lokalu stanowiącego odrębną własność. Lokal 
taki może być przedmiotem współwłasności. Gdy na-
bywcami lokalu są małżonkowie, lokal, zgodnie z prze-
pisami dotyczącymi wszystkich nieruchomości, staje 
się z reguły przedmiotem ich majątku dorobkowego, 
jest to współwłasność łączna. Gdy lokal nabywa kil-
ka osób na współwłasność, mogą zostać określone 
ułamkowe udziały każdej z nich we własności tego 
lokalu. Współwłaściciele lokalu stanowiącego odrębną 
własność wykonują swoje prawo własności zgodnie 
z przepisami kodeksu cywilnego o współwłasności. 
Udział w nieruchomości wspólnej, jako prawo związa-
ne z własnością lokalu, przysługuje właścicielowi loka-
lu, a nie przysługuje samodzielnie współwłaścicielowi 
lokalu. Wobec tego udział w nieruchomości wspólnej 
przysługuje niepodzielnie wszystkim współwłaścicie-
lom lokalu i powinni oni zajmować jednolite stanowi-
sko w kwestiach dotyczących przedmiotu własności 
i wynikającego z niego udziału, a w przypadku braku 
zgody powinni zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu 
na podstawie art. 199 kodeksu cywilnego. 

Wysoki Senacie, w imieniu Komisji Gospodarki 
Narodowej proszę o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Nie wzbudziła ona żadnych emocji i została przez 
komisję przyjęta. Bardzo dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Rozwoju  
Paweł Orłowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! To trochę zależy 
od parlamentu, to znaczy od tego, kiedy uda się uchwalić 
nowelizację zmiany ustawy o niektórych formach po-
pierania budownictwa mieszkaniowego. Ja muszę po-
wiedzieć, że nawet w dosyć dobrej atmosferze i w dosyć 
dobrym tempie te prace przebiegają, bo wczoraj udało się 
odbyć pierwsze czytanie i połączone Komisja Finansów 
Publicznych i Komisja Infrastruktury przyjęły projekt. 
Na najbliższym posiedzeniu odbędzie się drugie i, jak 
zakładam, trzecie czytanie. Tak więc w najbliższym 
czasie ta ustawa może zostać przyjęta. Ona nie zakłada, 
bo nie ma takiej potrzeby, jakiegoś specjalnego vacatio 
legis. Jeśli się nie mylę, w ciągu czternastu dni od jej 
uchwalenia program mógłby być uruchomiony. A więc 
jeszcze w tym roku ta oferta kredytu preferencyjnego 
dla TBS, spółek gminnych i spółdzielni mogłaby zostać 
otwarta i można by było z niej korzystać.

(Senator Ryszard Górecki: Czyli praktycznie je-
sienią, tak?)

Tak.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań. 
Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o własności lokali.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 938 a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 938 A.

Bardzo proszę pana senatora Stanisława Jurcewicza 
o przedstawienie sprawozdania Komisji Gospodarki 
Narodowej dotyczącego rozpatrywanej ustawy.

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

Gospodarki Narodowej sprawozdanie dotyczące 
uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy 
o własności lokali. Komisja zajęła się ustawą w dniu 
1 lipca i w zasadzie wnosi o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Przedstawię jednak państwu cel przed-
miotowej ustawy.



163
78. posiedzenie Senatu w dniu 9 lipca 2015 r.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

(wicemarszałek J. Wyrowiński) Bardzo proszę pana senatora Andrzeja Matusie-
wicza…

(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 
wniosek formalny. Chcę złożyć wniosek formalny.)

Bardzo proszę. Przerwał mi pan w pół zdania…

Senator Jan Maria Jackowski:
Przepraszam bardzo pana marszałka, ale sprawa 

jest ważna. Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 8 składam 
wniosek o poszerzenie porządku obrad obecnego po-
siedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o punkt 
w brzmieniu: informacja marszałka Senatu na temat 
listu pana prezydenta Bronisława Komorowskiego 
skierowanego do marszałka Senatu w sprawie in vitro. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jeszcze pan senator Augustyn?

Senator Mieczysław Augustyn:
Tak. W imieniu kluby Platformy proszę o dwa-

dzieścia minut przerwy.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Na życzenie kluby Platformy zarządzam przerwę 

do godziny 13.15.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 53  

do godziny 13 minut 14)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Wznawiam obrady.
Pan senator Augustyn, bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku, zgłaszam sprzeciw wobec wnio-

sku pana senatora Jackowskiego, to znaczy chodzi 
o nieumieszczanie tego punktu, o którym on mówił, 
w porządku obrad.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dobrze.
Przypomnę, że przed przerwą, kiedy nie było nas 

tak wielu, padł wniosek formalny pana senatora Jana 
Marii Jackowskiego o uzupełnienie porządku ob-
rad o punkt dotyczący informacji marszałka Senatu 
w kwestii listu, który miał otrzymać od pana prezy-
denta.

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

Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez komisję 

sejmową.
Czy pan minister – ciągle ten sam – pragnie zabrać 

głos w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie.
Obecnie senatorowie mogą zadawać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra związane z omawianym punktem porządku 
obrad.

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

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Ryszarda Góreckiego.
(Senator Ryszard Górecki: Czy mogę tutaj…)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Górecki:

Króciutko. Chcę powiedzieć, że u mnie 
w Olsztynie to jest bardzo dobrze odbierane przez 
właścicieli mieszkań w blokach, w których istnieją 
wielostanowiskowe miejsca garażowe. Można się tyl-
ko cieszyć, że w końcu uporządkowano te sprawę. 
Rozwiązania wydają się właściwe i mają poparcie 
wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nierucho-
mości. Chcę powiedzieć, że wspólnoty mieszkanio-
we, w których istnieją wspólne wielostanowiskowe 
miejsca garażowe będą mogły sprawnie funkcjono-
wać. W internecie jest bardzo ciekawy artykuł na ten 
temat. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma więcej głosów w dyskusji. Informuję, że 

lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Zbigniew 

Meres i Rafał Muchacki, złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 939, a spra-
wozdanie komisji – w drukach nr 939 A i 939 B.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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(wicemarszałek J. Wyrowiński) Senator Bogdan Borusewicz:

Ja też zgłaszam sprzeciw wobec tego wniosku, 
dość dziwnego wniosku. Ten list jest w Komisji 
Zdrowia. (Wesołość na sali) I tam można się z nim 
zapoznać.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
Wobec tych wszystkich okoliczności przystępuje-

my do głosowania.
(Senator Piotr Zientarski: List jest jawny.)
Kto jest za wnioskiem pana senatora Jana Marii 

Jackowskiego o uzupełnienie porządku obrad?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie…
(Senator Kazimierz Kleina: Zaraz, jeszcze ja!)
(Wesołość na sali)
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 66 senatorów, 22 było za, 43 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Izba 

oddaliła wniosek formalny pana senatora Jana Marii 
Jackowskiego.

Bardzo proszę pana senatora Stanisława Jurcewicza 
o kontynuowanie misji, to znaczy o przedstawienie 
sprawozdania Komisji Gospodarki Narodowej o usta-
wie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi…

(Głos z sali: Ale jeszcze…)
Przepraszam, pan senator Matusiewicz najpierw. 

Przepraszam bardzo, rzeczywiście.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Matusiewicz jako sprawozdawca 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawi w tej chwili Izbie sprawoz-
danie komisji dotyczące ustawy o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
A państwa senatorów proszę o spokój bądź o ry-

chłe opuszczenie sali.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Matusiewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej chciałbym przedstawić 
sprawozdanie…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Wysoka Izbo, 

proszę o spokój.)

Czy jeszcze w sprawie tego wniosku…
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak.)
Chce go pan wycofać?
(Wesołość na sali)
(Senator Bogdan Pęk: Ale się panu marszałkowi 

dowcip wyostrzył.)

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mój wniosek jest podyktowany tym, że wczoraj 

w godzinach wieczornych, kiedy toczyliśmy tu-
taj debatę na temat ustawy o in vitro, pojawiła się 
w Polskiej Agencji Prasowej informacja na temat li-
stu skierowanego przez pana prezydenta Bronisława 
Komorowskiego do pana marszałka Borusewicza do-
tyczącego przedmiotowej ustawy i stwierdzającego 
– choć właśnie nie wiemy, co jest w tym liście – że 
prezydent podpisze ustawę, o ile zostaną rozstrzy-
gnięte wątpliwości konstytucyjne. Ponieważ jesteśmy 
w toku prac nad tą ustawą – zdaje się, że dziś o godzi-
nie 18.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia… 
Dziwne byłoby, gdybyśmy się od dziennikarzy do-
wiadywali o tym fakcie, skoro pracujemy teraz nad 
tą ustawą. W moim głębokim przekonaniu niezwykle 
doniosłe jest to, że tak ważna sprawa, że ta rekordowa 
w tej kadencji Senatu czternastogodzinna dyskusja… 
Intencją mojego wniosku było to, ażeby informacja 
pana marszałka na temat treści tego listu – nic ponad 
krótkie, dwu-, czy trzyzdaniowe… Ja nie wyobrażam 
sobie, żeby ten list był długi. I tyle. Chodzi po prostu 
o to, żeby taka informacja do senatorów dotarła.

Dziwi mnie sprzeciw pana senatora Augustyna. 
Być może już zna z jakichś tam źródeł treść tego listu, 
ale my jej nie znamy. Uważamy, że sprawa jest funda-
mentalna. Senatorowie, skoro mają głosować, skoro…

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie 
Marszałku…)

(Senator Leszek Czarnobaj: Daj spokój.)
…przemyśliwują swoje stanowisko, to jak naj-

bardziej mają prawo do zapoznania się z tym listem, 
ponieważ on ma kluczowe znaczenie dla tej ustawy. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za to dodatkowe 

wyjaśnienie.
Ponieważ był sprzeciw wobec tego wniosku…
Jeszcze pan marszałek?
Bardzo proszę.
(Senator Stanisław Kogut: To po co my tu są?)
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie 

Marszałku…)
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(senator sprawozdawca A. Matusiewicz) razem, co jest istotne, musi to być dokonane na za-
sadach waloryzacji.

Ustawa wchodzi w życie po upływie czternastu 
dni od dnia ogłoszenia. Została pozytywnie zaopi-
niowana przez senackie Biuro Legislacyjne. Biuro 
wprawdzie złożyło propozycję poprawki, żeby dopre-
cyzować zapis, że chodzi o lokal mieszkalny, jednak 
większość komisji uznała, że dotychczasowy zapis 
jest wystarczający i czytelny.

Proszę Wysoką Izbę o przyjęcie ustawy bez po-
prawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz proszę pana senatora Stanisława Jurcewicza, 

żeby przedstawił sprawozdanie Komisji Gospodarki 
Narodowej dotyczące tej ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Jurcewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mój szanowny przedmówca wyłuszczył już cel 

ustawy, zatem ja pozwolę sobie przestawić w imieniu 
Komisji Gospodarki Narodowej prośbę o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie państwo senatorowie mogą zgłaszać trwa-

jące nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów 
sprawozdawców dotyczące tej właśnie ustawy.

Czy są pytania? Nie ma.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy obecny tu pan minister Orłowski pragnie za-

brać głos w sprawie tej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Rozwoju Paweł Orłowski: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania związane 
z tą ustawą do pana ministra Orłowskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-
tanie panu ministrowi? Nie widzę chętnych.

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów do dys-

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

Knosala złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

…w zakresie zmiany ustawy o gospodarce nieru-
chomościami. Przypomnę, że to jest druk nr 939, gdyż 
w tym porządku obrad mamy również inną zmia-
nę ustawy o gospodarce nieruchomościami – to jest 
punkt, który dotyczy nieruchomości warszawskich 
i tak zwanego dekretu Bieruta, i ten punkt będzie 
omawiany pod koniec realizacji porządku obrad.

Przedmiotowa, prezentowana nowelizacja jest ini-
cjatywą poselską. Prace nad ustawą prowadziły sejmo-
we Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej. A rzecz do-
tyczy kwestii związanych z obowiązkiem zwrotu 
bonifikaty. Przypomnę, że dotychczasowy przepis 
art. 68 stanowił tak, że jeżeli nieruchomość została 
zbyta na cele uzasadniające udzielenie bonifikaty… 
Przy czym w odniesieniu do lokalu mieszkalnego 
obowiązywał termin pięcioletni, a w odniesieniu do 
innych nieruchomości – termin dziesięcioletni. Jeśli 
przed upływem tego terminu osoba, która skorzystała 
z dobrodziejstwa bonifikaty, zbyła lokal mieszkalny 
na rzecz innej osoby, to wówczas musiała zwrócić 
bonifikatę po cenie wynikającej z waloryzacji.

Były od tego oczywiście wyjątki, wyjątki do-
tyczyły zbycia na rzecz osoby najbliższej, bliskiej 
osoby, zbycia pomiędzy jednostkami samorządu te-
rytorialnego, sytuacji zamiany lokalu na inny lokal 
mieszkalny, jak również sytuacji, gdy dochodziło do 
sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli środki uzy-
skane z jego sprzedaży były przeznaczone w ciągu 
dwunastu miesięcy na nabycie innego, kolejnego lo-
kalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej 
do wykorzystania na cele mieszkaniowe. To były te 
wyjątki. Do art. 68 dodano art. 68a, tak że dwa przy-
padki – zamiana lokalu mieszkalnego na lokal będący 
przedmiotem spółdzielczego prawa własnościowego 
do lokalu lub nabycie spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu za środki uzyskane ze sprzedaży lo-
kalu mieszkalnego nabytego z bonifikatą – wyłączają 
obowiązek zwrotu tej bonifikaty. Czyli w takim stanie 
faktycznym i prawnym, bez względu na czas zbycia 
tego lokalu mieszkalnego… Ale formą zbycia musi 
być zamiana lokalu mieszkalnego na lokal będący 
przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu, lub nabycie spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu za środki uzyskane ze sprzedaży 
lokalu mieszkalnego nabytego z bonifikatą. To jest 
może skomplikowane, ale taki jest język prawny. 
Czyli można powiedzieć, że beneficjenci takiego na-
bycia w tych dwóch konkretnych przypadkach uzy-
skają taki przywilej, że nie będą musieli zwracać 
bonifikaty.

Ustawa przewiduje również, że gdyby środki zo-
stały częściowo wykorzystane, to bonifikata zostanie 
odpowiednio zmniejszona, przy czym za każdym 
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(wicemarszałek J. Wyrowiński) Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy dotyczące tej właśnie ustawy.

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

Witam pana ministra Radziewicza-Winnickiego, 
w zasadzie ponownie w tym samym dniu, bo rozsta-
liśmy się dzisiaj o wpół do pierwszej.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister zdrowia.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rzą-
du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 
Radziewicz-Winnicki: Krótko.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze. Miejsce jest jesz-
cze ciepłe.

(Wesołość na sali)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja uprzejmie proszę Wysoką Izbę o łaskawe poparcie 

tej zmiany, bo ona rzeczywiście jest bardzo potrzebna. 
Historycznie przez lata funkcjonowały w Polsce dobrze 
znane dokumentacje medyczne typu karta przebiegu 
ciąży czy książeczka zdrowia dziecka i niestety wskutek 
transformacji, także ekonomicznej, zmieniły się warun-
ki drukowania tych dokumentów. One dzisiaj często 
zawierają materiały reklamowe na przykład – szcze-
gólnie to jest niebezpieczne i niepokojące – preparatów 
mlekozastępczych. I w ten sposób rodzice zamiast zo-
stać pouczeni o właściwym żywieniu dzieci, otrzymują 
książeczkę zdrowia dziecka, która fałszywie przekonuje 
ich o dobrym działaniu, o skuteczności i zasadności 
żywienia dzieci jakimiś syntetycznymi produktami 
mlekozastępczymi. To jest szkodliwe dla dzieci i nie 
powinno mieć miejsca. Stąd też uregulowanie tej kwestii 
oraz wprowadzenie pewnych zapisów, które wskażą 
rodzicom, kiedy i jakie bilanse należy wykonywać, jakie 
są konieczne elementy związane z przeprowadzeniem 
tych bilansów, wymuszą także poprawę jakości bilan-
sów wykonywanych przez lekarzy. Dlatego uprzejmie 
proszę już nie tylko jako pełniący funkcję wiceministra 
zdrowia, ale także jako lekarza pediatra, o przyjęcie tego 
projektu ustawy, bo jest on bardzo potrzebny. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra.

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

Panu ministrowi Orłowskiemu oraz towarzyszą-
cym mu osobom dziękujemy bardzo.

Witamy dawno niewidzianego pana ministra… 
Ale nie widzę go w tej chwili. A już miałem powitać 
pana ministra Igora Radziewicza-Winnickiego.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 932, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 932 A.

Proszę pana senatora Waldemara Kraskę, żeby 
przedstawił Izbie sprawozdanie Komisji Zdrowia do-
tyczące tej właśnie ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie! Szanowni Państwo!
Chciałbym przedstawić nowelizację ustawy z dnia 

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta.

Ustawa ta stanowi realizację postulatu zgłoszo-
nego przez rzecznika praw dziecka dotyczącego do-
kumentacji świadczeń zdrowotnych wykonywanych 
przez personel medyczny u dzieci.

Procedowana ustawa ma na celu zmianę delegacji 
do wydania rozporządzenia w zakresie dokumentacji 
medycznej, zawartej w art. 30 ust. 1 ustawy. Pozwoli 
to ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na okre-
ślenie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej, 
sposobu jej przetwarzania, a przede wszystkim na 
określenie wzorów następujących dokumentów: karty 
przebiegu ciąży, karty obserwacji porodu, książeczki 
zdrowia dziecka, karty zlecenia wyjazdu zespołu ra-
townictwa medycznego, karty medycznych czynności 
ratunkowych i karty medycznej lotniczego zespołu 
ratownictwa medycznego. Cała ta dokumentacja me-
dyczna ma na celu przede wszystkim poprawę jakości 
i sprawności opieki zdrowotnej nad pacjentem, po-
zwoli na pełne udokumentowanie przebiegu działań 
profilaktycznych i leczniczych. I taki jest główny cel 
nowelizowanej ustawy.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, po rozpatrzeniu 
ustawy na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2015 r. Komisja 
Zdrowia wnosi o to, aby Wysoki Senat raczył przyjąć 
załączony projekt uchwały. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
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(wicemarszałek J. Wyrowiński) Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
W istocie rzeczywiście ta zmiana delegacji umoż-

liwia wprowadzenie nowych wzorów dokumentacji 
medycznych, w tym także książeczki przebiegu ciąży, 
która w tej chwili została opracowana w Ministerstwie 
Zdrowia. Ja bym powiedział, że ona jest już gotowa 
także do publikacji, a my tak naprawdę nie możemy 
wydać wzoru nowej dokumentacji wskutek braku 
delegacji ustawowej, którą właśnie w tej ustawie 
wprowadzamy. Ja powiedziałem dużo o książeczce 
zdrowia dziecka, bo jestem pediatrą, ale oczywiście 
chodzi tu także o książeczkę przebiegu ciąży, którą 
też wprowadzimy. To jest intencja tej zmiany. Jest 
dokładnie tak, jak powiedział pan senator, pan pro-
fesor, że to są dokumenty, które ułatwiają regularne 
przestrzeganie zaleceń lekarskich, szczególnie w tych 
stanach zdrowotnych, które nie wiążą się z patolo-
gią, z cierpieniem czy z bólem, a pacjenci często 
nie wiedzą, że mają chodzić na wizyty kontrolne, 
nie zwracają na to uwagi. Tymczasem tu jest pełen 
harmonogram, cykl wizyt rozpisany w książeczce, 
a pewien oblig zebrania wpisów lekarskich potwier-
dzonych pieczęcią lekarską powoduje, że z większą 
skrupulatnością wypełnia się zadania profilaktyczne, 
a to ma fundamentalne znaczenie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Kraska, proszę uprzejmie.

Senator Waldemar Kraska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy znamy jakiś termin, kiedy 

mogą być wprowadzone te karty? Chodzi mi głównie 
o karty wyjazdowe ratownictwa medycznego. Wiemy, 
że nowa ustawa o ratownictwie jeszcze nie weszła 
w życie, ale ciekaw jestem, czy te karty będą już 
uwzględniały te aspekty, o które w tej chwili ratow-
nicy medyczni się dopominają, bo wyraźnie wska-
zują, że obecnie pewnych aspektów w tych kartach 
wyjazdowych nie ma. Dziękuję.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 
Radziewicz-Winnicki: Chodzi o karty ratownika. Tak? 
Dobrze usłyszałem?)

Tak.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
w związku z tą ustawą takie pytanie panu ministrowi?

Pan senator Cioch. Bardzo proszę.

Senator Henryk Cioch:
Panie Ministrze…
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Nie słychać 

pana. Kartę trzeba włożyć.)
Jest włożona.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Aha, teraz pana 

słychać.)
Słychać?
(Senator Waldemar Kraska: Nie.)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Nie. Teraz zno-

wu nie słychać.)
Słychać?
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Tak, teraz sły-

chać.)
Pan minister niejako uprzedził mnie, ponieważ nie 

miałem zamiaru zadawać pytania, tym bardziej że 
wczoraj pan minister bardzo, bardzo długo odpowiadał 
na pytania, więc dzisiaj ma pan prawo być zmęczony.

Jeżeli chodzi o ustawę z 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta, to w ramach przypomnie-
nia powiem – bo to warto wiedzieć – że to była jedyna 
ustawa z pakietu ustaw medycznych, których prezy-
dent świętej pamięci Lech Kaczyński nie zawetował. 
Ona weszła w życie, wprowadziła między innymi 
instytucję rzecznika praw pacjenta, który funkcjonuje 
nie najgorzej.

Jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone przez zakłady opieki zdrowotnej 
– bez względu na to, czy mają one charakter publicz-
ny, czy niepubliczny – to często są to utrata życia, 
ciężkie uszkodzenie ciała, ciężki rozstrój zdrowia 
pacjenta. Później w takich przypadkach zawsze jest 
problem z udokumentowaniem zdarzeń, okolicz-
ności, co wpływa na kwestię odpowiedzialności. 
Niewątpliwie tego typu problemów unikniemy, je-
żeli chodzi o szkody wyrządzone dzieciom, kiedy 
zostanie wprowadzona książeczka zdrowia dziecka. 
A więc niewątpliwie ten postulat jest zasadny. Ale 
czy pana zdaniem – zresztą rzecznik praw dziecka 
o tym wie, że jego obowiązkiem jest chronić także 
dzieci zanim się urodzą, od momentu poczęcia do ich 
urodzenia – nie powinna być obligatoryjnie wpro-
wadzona taka sama książeczka zdrowia dla kobiet 
będących w ciąży? Mówię o tym, ponieważ bardzo 
często dochodzi do deliktów, w następstwie których 
cierpi nie tylko matka dziecka, bo konsekwencje do-
tyczą także dziecka.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Bog-
dan Borusewicz)
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Zdaje się, że II kwartał.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Jan Rulewski: Nie, III kwartał, Panie 

Marszałku.)
W tym roku?
(Senator Jan Rulewski: Tak. To nic, że pan się 

myli…)
A, przepraszam, pomyliłem się.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Rzeczywiście 1 lipca weszliśmy w III kwartał, ale 

jeszcze z niego nie wyszliśmy, więc żywię nadzieję, 
że zdążymy.

To jest ta sama ustawa, o której mówiłem panu 
senatorowi Krasce, ustawa o systemie informacji, 
zmieniająca SIOZ. Ona jest fundamentem tego, żeby 
powprowadzać te wszystkie zmiany. Oczywiście plat-
forma informatyczna jest już gotowa, ona funkcjonu-
je, potrzebne są podstawy prawne. To rzeczywiście 
usprawni wystawianie recept, zmniejszy liczbę re-
cept, które są wystawiane na 100% pacjentom mają-
cym prawo do ubezpieczenia, ułatwi także lekarzom 
ordynowanie leków według odpowiednich progów re-
fundacyjnych w zależności od stanu zdrowia pacjenta.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Więcej chętnych do zadania pytań nie widzę.
Dziękuję panu, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Igor Radziewicz-Winnicki: Dziękuję bardzo, Panie 
Marszałku.)

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Alicję 

Chybicką.

Senator Alicja Chybicka:
Panie Marszałku! Wielce Szanowni Państwo!
Ja chciałabym gorąco zarekomendować wprowa-

dzenie tej ustawy, dlatego że przez ten długi czas, 
kiedy pracuję jako lekarz pediatra, przeżyłam już… 
Mieliśmy fantastyczne książeczki wprowadzone 
przez Ministerstwo Zdrowia, ale to było wiele lat 
temu. To nadzwyczaj ułatwiało pracę, kontakt z si-
łami medycznymi był dzięki tym dokumentom uła-
twiony. I niekoniecznie informacja przekazywana 
przez rodziców… Ale potem stało się tak, że każdy 
sobie rzepkę skrobał. W tej chwili jedno dziecko taką 
książeczkę ma, drugie… Zdecydowana większość 
dzieci nie ma, ale jak już mają, to każde ma inną. 

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Igor Radziewicz-Winnicki:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Rzeczywiście 

potrzebujemy jeszcze trochę czasu w Ministerstwie 
Zdrowia, także na dyskusję ze stroną społeczną 
i z ratownikami na temat tej części dokumentacji 
i kart, bo chyba wszystkie zawody medyczne najpierw 
tworzyły swoje samorządy, swoje struktury, a potem 
oczekiwały wydawania kart pracownika medycznego. 
Powiedziałbym, że ten rodzaj dokumentacji powi-
nien być zintegrowany z całym systemem informacji 
w ochronie zdrowia. Ustawa nowelizująca cały sys-
tem informatyczny, ta ustawa o systemie informacji 
w ochronie zdrowia, ustawa o SIOZ, która będzie 
niebawem przedmiotem obrad Rady Ministrów – tu 
mówię za pana ministra Neumanna, bo to on koor-
dynuje tę kwestię – ma zgodnie z planem trafić pod 
obrady Sejmu najprawdopodobniej jeszcze w lipcu, 
a dopiero jej przyjęcie będzie wyznaczało możliwość 
tworzenia kart poszczególnych specjalistów, w tym 
być może karty ratownika, a może po prostu karty 
specjalisty medycznego, tego jeszcze nie wiemy, bo 
ta dyskusja ciągle się toczy.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Więcej chętnych do zadania pytań nie widzę.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Jan Rulewski: Ja mam pytanie.)
A, pan senator Rulewski.
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Tak naprawdę do zadania pytania sprowokował 

mnie pan minister, gdy mówił o systemie informa-
tycznym. W ramach tego systemu informatycznego 
wyodrębniona jest ścieżka dla e-recepty. Była za-
powiedź – pamiętam, padło to z pańskich ust, dla-
tego pana pytam – że to będzie III kwartał. Jest już 
III kwartał, a ja tej e-recepty – może to niedopatrzenie 
– nie zauważyłem.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, już jest III kwartał?
(Senator Piotr Zientarski: Tak, od 1 lipca.)



169
78. posiedzenie Senatu w dniu 9 lipca 2015 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym 

(senator A. Chybicka) §2 ustawy o Sądzie Najwyższym, powołuje i odwołuje, 
na wniosek pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, 
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród sędziów 
Sądu Najwyższego w stanie czynnym. Ustawa nie 
przewiduje zatem w tym przypadku ograniczenia 
czasowego sprawowania powierzonej funkcji.

Przyjęcie, iż prezesi Sądu Najwyższego są powo-
ływani na pięcioletnią kadencję, jest podyktowane, jak 
podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy, potrzebą 
przeciwdziałania naturalnej tendencji do absolutyzacji 
posiadanej władzy i ma utrudnić jej monopolizację. 
Z tego punktu widzenia, w ocenie projektodawcy, 
celowe staje się stworzenie prawnych możliwości 
zastępowania jednych piastunów władzy innymi nie 
tylko w razie śmierci lub wystąpienia okoliczności 
zmuszającej do odebrania mandatu. Jednocześnie 
w uzasadnieniu przedłożenia wskazano, że zasada 
kadencyjności obowiązuje w sądownictwie admini-
stracyjnym. Dotyczy to zarówno stanowisk prezesa 
i wiceprezesa wojewódzkiego sądu administracyjne-
go, jak i prezesa oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Wypada przy tym wspomnieć, 
że wiceprezesi NSA powoływani są właśnie na pię-
cioletnią kadencję; art. 45 §1 ustawy z dnia 25 lipca 
2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych.

W art. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono ogranicze-
nie w zakresie możliwości zajmowania stanowiska 
prezesa Sądu Najwyższego przez więcej niż jedną 
kadencję. W myśl §3 dodawanego w art. 13 noweli-
zowanej ustawy prezes Sądu Najwyższego może być 
powoływany najwyżej na dwie kadencje.

Z uwagi na to, że sędzia Sądu Najwyższego mimo 
ukończenia siedemdziesiątego roku życia może wciąż po-
zostawać w służbie czynnej, pod warunkiem wszakże, iż 
złoży stosowne oświadczenie pierwszemu prezesowi Sądu 
Najwyższego – art. 30 §1 ustawy o Sądzie Najwyższym, 
zmieniony z dniem 29 sierpnia 2014 r. – ustawa zakła-
da, że w takiej sytuacji sędzia nie będzie mógł jednak 
zajmować stanowiska prezesa Sądu Najwyższego ani 
przewodniczącego wydziału. Sędzia, który zdecyduje 
się na pozostanie w służbie czynnej aż do ukończenia 
siedemdziesiątego drugiego roku życia, będzie więc wy-
konywał wyłącznie czynności orzecznicze.

Sejm uchwalił ustawę na dziewięćdziesiątym 
czwartym posiedzeniu 12 czerwca 2015 r.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 
2 lipca 2015 r. Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

W tych książeczkach reklamowane są margaryny, 
soki, pieluchy, naprawdę, ja nie żartuję. W związku 
z tym ta regulacja jest bardzo potrzebna. Oczywiście, 
Panie Ministrze, jeszcze lepsza byłaby elektroniczna 
karta pacjenta, która, począwszy od pacjenta naj-
młodszego, nawet jeszcze takiego w brzuchu mamy… 
która funkcjonowałby od samego początku, to jest od 
momentu ciąży, poprzez okres, kiedy dziecko jest… 
aż do późnej starości pacjenta. Mam nadzieję, że to 
się wreszcie uda. I to tyle. Bardzo dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Dla porządku informuję, że pan senator Zbigniew 

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

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Sądzie Najwyższym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 933, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 933 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Robert Mamątow:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa dotyczy między innymi wprowadzenia zasa-

dy kadencyjności stanowisk funkcyjnych prezesów Sądu 
Najwyższego, kierujących pracą poszczególnych izb 
Sądu Najwyższego, wprowadzenia zmiany gwarantują-
cej, że sędzia zajmujący stanowisko po ukończeniu sie-
demdziesiątego roku życia nie może zajmować w Sądzie 
Najwyższym stanowisk funkcyjnych takich jak prezes 
Sądu Najwyższego, kierujący izbą i przewodniczący 
kierujący wydziałem izby Sądu Najwyższego.

Opiniowana ustawa o zmianie ustawy o Sądzie 
Najwyższym przesądza o kadencyjności stanowisk 
prezesów Sądu Najwyższego. Obecnie jedynie pierw-
szy prezes Sądu Najwyższego powoływany jest na 
sześcioletnią kadencję – art. 183 ust. 3 konstytucji oraz 
art. 10 ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezesów Sądu 
Najwyższego, którzy zastępują pierwszego prezesa 
Sądu Najwyższego oraz kierują pracami poszczegól-
nych izb, zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 13 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(marszałek B. Borusewicz) na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego do dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy upłynął okres krót-
szy niż pięć lat. W takim przypadku powołanie na 
stanowisko prezesa Sądu Najwyższego wygasa po 
upływie pięciu lat od dnia powołania. Innymi słowy 
mówiąc, chodzi o to, żeby osoba, która jest obec-
nie prezesem i która po tych dwunastu miesiącach 
nie będzie miała pełnej pięcioletniej kadencji, miała 
możliwość odbycia normalnej, pięcioletniej kadencji. 
Oczywiście ci wszyscy, którzy nawet wielokrotnie te 
pięć lat… Pozostaje wówczas do zastosowania przepis 
o wygaśnięciu powołania po upływie tych dwunastu 
miesięcy. Jest to poprawka moja, która jest popierana 
przez pana senatora Pocieja i panią senator Sztark.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że panowie senatorowie 

Ryszard Knosala i Rafał Muchacki złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.                           

Informuję, że wniosek o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożył pan senator Piotr Zientarski, 
a wraz z nim pani senator Sztark i pan senator Pociej.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionego wniosku?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Monika Zbrojewska:
Tak, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, jako Ministerstwo Sprawiedliwości 

nie oponujemy… nie kwestionujemy tej poprawki. 
Dziękuję.

(Senator Henryk Cioch: Czy ja mogę o coś zapytać 
panią minister?)

(Senator Janina Sagatowska: Już nie ma pytań.)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się do 
przedstawionego wniosku i przygotowanie sprawoz-
dania.

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

(Senator Henryk Cioch: To już nie mogę pytać?)
Nie, nie może pan. Zostało zamknięte…

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Nie ma takich pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez komisję 

sejmową.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos? 

Czy pani wiceminister Monika Zbrojewska pragnie 
zabrać głos? Nie.

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

Ja mam krótkie pytanie do pani: pani popiera tę 
ustawę?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Monika Zbrojewska:
Tak, oczywiście.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Otwieram dyskusję.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Ja oczywiście popieram te ustawę. Uważam, że 

rzeczywiście wprowadzenie kadencyjności prezesów 
izb, prezesów Sądu Najwyższego, jest absolutnie po-
żądane. To przedłożenie jest kompatybilne, jak przed 
chwilą słyszeliśmy, z rozwiązaniem dotyczącym izb 
oraz kadencji prezesów i wiceprezesów Naczelnego 
Sądu Administracyjnego.

Ja chcę wprowadzić przepis przejściowy, jedną 
poprawkę, która sprawi, że ta ustawa będzie usta-
wą sprawiedliwą w stosunku do wszystkich preze-
sów, którzy kontynuują swoje kadencje. Bo w NSA 
jest taka sytuacja, że po wejściu ustawy w życie ci 
wybrani prezesi mają jeszcze pięcioletnią kadencję. 
A tutaj ci prezesi, którzy są do tej pory, mają jeszcze 
dwanaście miesięcy. Większość… Ja nie będę po kolei 
tego wszystkiego opisywał, ale powiem, że są cztery 
izby, a w przypadku trzech prezesi przynajmniej po 
kilkanaście lat są prezesami, w związku z czym nie 
proponuję rozwiązań analogicznych do tych dotyczą-
cych NSA. Ale proponuję taką zmianę, że przepisu 
ust. 1, czyli tego mówiącego, że stanowisko wygasa 
po upływie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w ży-
cie ustawy, nie stosuje się, jeśli od dnia powołania 
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(marszałek B. Borusewicz) możliwość przyspieszenia postępowania – zwłaszcza 
że nieraz jest ono jeszcze na etapie postępowania 
przygotowawczego – i żeby nie opóźniać, odsuwać 
w czasie możliwości skutecznej obrony tych osób 
podejrzanych, czy, jak na etapie postępowania sądo-
wego, oskarżonych… No, postanowiono, aby w tym 
zakresie orzeczenia zapadały szybko.

Jeśli chodzi o argumenty na temat zasad systemo-
wych, to w tym przypadku… No, przede wszystkim 
Biuro Legislacyjne wykazywało, że 1 lipca weszła 
w życie duża nowelizacja przepisów kodeksu postę-
powania karnego i tam ta przedstawiona zasada jest 
zasadą generalną. Vacatio legis dotyczące omawianej 
tu dziś ustawy to trzydzieści dni od dnia ogłoszenia. 
Dzisiaj jest już kilka dni po wejściu w życie nowych 
przepisów, tak że ze względu na ten proces legislacyj-
ny nie można było tego wprowadzić akurat od 1 lipca.

W imieniu Komisji Ustawodawczej wnoszę, aby 
Wysoka Izba przyjęła ustawę bez poprawek. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora 
Aleksandra Świeykowskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Świeykowski:

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Senator Matusiewicz przedstawił istotę ustawy 

i wspomniał, że nasze Biuro Legislacyjne zapropono-
wało poprawki. Podobnie było zresztą na posiedzeniu 
naszej komisji. I również u nas doszło do dyskusji 
pomiędzy Biurem Legislacyjnym a panią minister 
na temat możliwości wprowadzenia pewnych korekt 
w postaci poprawek.

Ostatecznie komisja w głosowaniu jednogłośnie 
przyjęła stanowisko, zgodnie z którym wnosi, aby 
Wysoki Senat raczył uchwalić ustawę bez poprawek.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Przepraszam… A, dobrze. Teraz pytania do panów 

senatorów…
Ale czy ja dobrze zrozumiałem, że komisja przy-

jęła poprawkę…
(Senator Piotr Zientarski: Nie, nie.)
Nie przyjęła poprawki?
(Senator Aleksander Świeykowski: Nie przyjęła. 

Była tylko dyskusja na ten temat.)

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 946, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 946 A i 946 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Andrzeja Matusiewicza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Pani Minister!
Przypomnę, że to jest inicjatywa Senatu, a kon-

kretnie Komisji Ustawodawczej, tak zwana inicja-
tywa powyrokowa – związana z treścią orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego z 8 października 2013 r., 
który stwierdził niezgodność z konstytucją dwóch 
artykułów kodeksu postępowania karnego: art. 78 
§2 i art. 81 §1.

Trybunał orzekł, że art. 78 §2 w zakresie, w ja-
kim nie przewiduje zaskarżenia postanowienia sądu 
o cofnięciu wyznaczenia obrońcy z urzędu, a art. 81 
§1 – zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu o odmowie 
wyznaczenia obrońcy z urzędu dla oskarżonego, są 
niezgodne ze wzorcami konstytucyjnymi z art. 42 
ust. 2 konstytucji w związku z art. 45 ust. 1 i art. 78 
konstytucji. Przypomnę, że chodzi o prawo do obrony, 
prawo do sądu i zasadę dwuinstancyjności postępo-
wania sądowego wyrażoną w art. 78.

Wysoka Izbo, powiem tylko o tym, co nastąpiło 
w czasie prac w Sejmie, w szczególności w komi-
sji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach, 
gdzie przedstawiono inną zasadę zaskarżania, tak 
zwaną zasadę dwuinstancyjności poziomej. Czyli 
środki zaskarżenia będą rozpoznawane w tym sa-
mym sądzie, w przypadku postanowienia o cofnięciu 
wyznaczenia obrońcy będzie przysługiwało zażalenie 
do innego, równorzędnego składu tego sądu, w przy-
padku zarządzenia prezesa o odmowie ponownego 
wyznaczenia obrońcy również będzie przysługiwało 
zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, 
zażalenie na postanowienie sądu o odmowie ponow-
nego wyznaczenia obrońcy będzie również kierowane 
do innego równorzędnego składu tego sądu.

Chcę może jeszcze, gwoli ścisłości, dodać, że 
nasze Biuro Legislacyjne przygotowało propozycję 
poprawki, która opierała się na zasadzie systemowej, 
czyli dwuinstancyjności pionowej, zwracania się do 
sądu wyższego rzędu. Jednak w sumie po dyskusji, 
po wymianie argumentów, większość komisji uzna-
ła, że ze względów pragmatycznych, ze względu na 
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

(marszałek B. Borusewicz) postępowania przez prowadzenie instancyjne, dlatego 
że może być sytuacja taka, że trzeba będzie dokonywać 
szybkich czynności w postępowaniu przygotowaw-
czym i podejrzany… Nie oskarżony, tylko podejrzany, 
bo ta ustawa dotyczy już tylko podejrzanych, którzy 
mogliby pozostawać bez obrońcy właśnie wskutek 
działań instancyjnych. Chodziło o to, żeby zapewnić 
jak największą szybkość postępowania, a przez to 
zwiększyć możliwości realnej obrony w postępowaniu 
przygotowawczym. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan 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.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 947, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 947 A i 947 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Przedłożenie jest inicjatywą Senatu dotyczącą 

wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Chcę krótko powiedzieć, na czym polega istota tego 
przedłożenia. Chodzi o to, że od postanowienia o za-
stosowaniu tymczasowego aresztowania wydanego na 
skutek zażalenia, a także od wydanego w toku postępo-
wania odwoławczego postanowienia o przeprowadzeniu 
obserwacji, o zastosowaniu środka zapobiegawczego, 
nałożeniu kary porządkowej… Takie zażalenia istniały, 
ale teraz również w przedmiocie kosztów procesu – i tu 
jest nowość – o których po raz pierwszy orzekał sąd 
odwoławczy, przysługuje zażalenie do innego równo-
rzędnego składu sądu odwoławczego. Innymi słowy, 
powstaje sytuacja, że wskutek odwołania, wskutek za-
żalenia sąd zupełnie zmienia sytuację oskarżonego czy 
podejrzanego, na przykład jeśli chodzi o areszt. W spra-
wie aresztu było zażalenie prokuratora, sąd aresztu nie 
zastosował. Gdy sąd stosuje areszt po raz pierwszy, 
w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości za-

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

A, rozumiem. I zaleciła… Dobrze. Źle zrozu-
miałem. Myślałem, że przyjęła poprawkę, ale zaleca 
przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Czy są jakieś pytania do panów senatorów spra-
wozdawców? Nie ma.

Projekt ustawy został wniesiony przez Senat. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister sprawie-
dliwości.

Czy pani wiceminister Monika Zbrojewska pra-
gnie zabrać głos w sprawie ustawy?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Monika Zbrojewska:
Nie, dziękuję… My po prostu popieramy ten pro-

jekt. Dziękuję uprzejmie.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad. Czy są takie pytania? Nie widzę 
zgłoszeń.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że…
(Głos z sali: Jest zgłoszenie, senator Zientarski 

zapisał się do dyskusji.)
A, pan senator się zapisał, przepraszam.
Otworzyłem dyskusję, a teraz proszę o zabranie 

głosu pana senatora Piotra Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Pani Minister!
Oczywiście popieram tę inicjatywę – zresztą jest 

to inicjatywa Komisji Ustawodawczej dotycząca wy-
konania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego – ale 
chciałbym jakby podkreślić czy może doprecyzować 
to, co powiedział mój szanowny kolega, pan senator 
Matusiewicz. Otóż zgodnie z przepisami, które weszły 
w życie 1 lipca, ta ustawa dotyczy tylko postępowania 
przygotowawczego, a nie sądowego. Mówię to, żeby-
śmy mieli tu jasność. W sądzie nie mamy już instytucji 
obrońcy z urzędu, mamy obronę na żądanie, a to jest 
inna instytucja, natomiast tu, w postępowaniu przygo-
towawczym, mamy obronę z urzędu. Rzeczywiście, 
tak jak powiedzieli tutaj obaj sprawozdawcy, uznali-
śmy, że największą wartością w postępowaniu przygo-
towawczym jest realny i bardzo szybki udział obrońcy. 
W związku z tym chodziło o to, żeby nie przedłużać 
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Ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

(senator sprawozdawca P. Zientarski) Czy ktoś chciałby zadać pytanie? Nie widzę chęt-
nych.

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

parlamentarnych został upoważniony minister spra-
wiedliwości.

Czy pani wiceminister Monika Zbrojewska chcia-
łaby zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Monika Zbrojewska:
Dziękuję. Powiem tylko, że popieramy tę ustawę.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Minister.
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.
Dla porządku informuję, że pan 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.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siedem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 935, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 935 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Andrzeja Szewińskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Szewiński:
Panie Marszałku! Pani Minister! Czcigodni 

Goście! Wysoka Izbo!
W dniu 23 czerwca odbyło się posiedzenie 

połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

skarżenia takiego postanowienia, na co zwrócił uwagę 
Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli orzeczenie zostało wy-
dane w pierwszej instancji – w sprawie nowego środka 
czy kosztów, czy zastosowania obserwacji, czy aresztu 
– nie ma możliwości złożenia środka odwoławczego. 
I to przedłożenie umożliwia złożenie takiego środka 
odwoławczego od wyroku, który został wydany po 
raz pierwszy przez sąd pierwszej instancji, na zasadzie 
tak zwanego poziomego rozstrzygnięcia, czyli w tym 
samym czy równorzędnym sądzie, choć oczywiście 
w innym składzie. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz bym poprosił sprawozdawcę Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora 
Jana Rulewskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji, ale nie widzę pana senatora na sali.

W związku z tym, Panie Przewodniczący, może pan…
(Senator Michał Seweryński: Już go proszę.)
Ale jest pan władny także wskazać innego spra-

wozdawcę.
(Senator Michał Seweryński: Senator jest na ze-

wnątrz, zaraz go poproszę…)
Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, oddaję panu głos.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie wydaje się, żeby możliwe było uzupełnienie 

informacji po wystąpieniu przewodniczącego Komisji 
Ustawodawczej, pana senatora Zientarskiego. Powiem 
tylko, że nasza komisja stanęła wobec niełatwego 
wyboru między dwoma dobrami – dobrem konsty-
tucyjnym, które opiera się na założeniu, że decyzje 
w sprawie kosztów istotnych są zaskarżalne, a in-
nym… Ta ustawa zmierza do tego, żeby proces był 
skuteczny i żeby od tego postanowienia o kosztach, 
które dotychczas było niezaskarżalne, można było się 
odwołać, i to na jak najwcześniejszym etapie.

Panie Marszałku, komisja jednogłośnie opowie-
działa się za tak zwanym poziomym składaniem 
zażaleń i oczywiście rekomenduje Wysokiej Izbie 
przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senato-
rów sprawozdawców.
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Ustawa o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

(senator sprawozdawca A. Szewiński) ceptację, akredytację Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego.

Kolejna kwestia dotyczy zwalczania dopingu 
w sporcie poprzez dostosowanie terminologii zwią-
zanej ze zwalczaniem dopingu do standardów mię-
dzynarodowych.

Kolejną zmianą jest, można powiedzieć, powrót 
do takiej sytuacji, jaka występowała przed uchwa-
leniem tej ustawy, plus pewne udoskonalenie, czyli 
ustawodawca zaproponował dodanie rozdziału 9a, 
który reguluje zasady odpowiedzialności dyscypli-
narnej w sporcie oraz funkcjonowania trybunału ar-
bitrażowego działającego przy Polskim Komitecie 
Olimpijskim. Jest to, można powiedzieć, pewien wy-
pracowany kompromis.

Ustawa zakłada podwyższenie kwoty bazowej 
świadczenia pieniężnego przyznawanego ze środków 
budżetu państwa na podstawie art. 36 ustawy o spo-
rcie, czyli podwyższenie świadczenia olimpijskiego, 
przez zmianę mnożnika z 1,3255 na 1,4. Ta zmiana 
powoduje wzrost świadczenia o 140 zł.

Teraz będę mówił o lidze zawodowej i pewnych 
obowiązkach związków. Polski związek sportowy 
tylko w przypadku, gdy w najwyższej klasie rozgryw-
kowej ponad połowa klubów działa w formie spółek 
akcyjnych, będzie zobowiązany utworzyć ligę zawo-
dową. Do tej pory była obligatoryjność utworzenia ligi 
zawodowej we wszystkich klasach rozgrywkowych, 
w których ponad połowa zespołów ma status sporto-
wej spółki akcyjnej. Teraz ta obligatoryjność dotyczy 
tylko najwyższej klasy.

W projekcie występuje dookreślenie podstawy 
prawnej do udzielania przez jednostki samorządu 
terytorialnego dotacji celowej dla klubów sportowych 
niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Ponadto nowela przewiduje pewne rozszerzenie 
dotyczące znaku równości między zawodnikami 
sportów olimpijskich, paraolimpijskich oraz tymi, 
którzy reprezentują Polskę na arenie międzynarodo-
wej w zawodach niesłyszących i głuchych. Chodzi tu 
o pewne korzyści.

Zapisy w ustawie dają możliwość wyodrębnienia 
terenowych jednostek Aeroklubu Polskiego, zrze-
szającego członków będących osobami fizycznymi. 
Będą one musiały się przekształcić w samodzielne 
stowarzyszenia.

W ustawie wprowadzono zapisy dotyczące dotacji 
celowej na zadania związane z bieżącym utrzyma-
niem obiektów sportowych – dotyczy to instytucji 
gospodarki budżetowej, jaką jest Centralny Ośrodek 
Sportu – zarządzaniem nimi oraz przygotowaniem 
kadry narodowej do udziału w igrzyskach olim-
pijskich, paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, 
mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy. 
Przedmiotowe zadania w rozumieniu ustawy nie są 
działalnością gospodarczą.

Państwowej. Przedmiotem posiedzenia było rozpa-
trzenie ustawy o zmianie ustawy o sporcie, ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, ujętej w dru-
ku senackim nr 935. Poprawki znajdują się w druku 
nr 935 A.

Ustawa została uchwalona po rozpatrzeniu trzech 
projektów uchwał w przedmiotowym temacie: rządo-
wego, poselskiego oraz komisyjnego.

Tytułem wstępu kilka słów na temat ustawy 
o sporcie, która została uchwalona w 2010 r. Ustawa 
o sporcie zniosła dwie wcześniejsze ustawy: ustawę 
o sporcie kwalifikowanym oraz ustawę o kulturze 
fizycznej. U podstaw wspomnianego projektu legła 
właśnie potrzeba zunifikowania i przystosowania 
odpowiednich zapisów prawnych, tak aby były one 
zgodne z europejskim modelem sportu.

W rządowym przedłożeniu ustawy o zmianie usta-
wy o sporcie nie przewiduje się zmian o charakterze 
systemowym w zakresie modelu i funkcjonowania 
polskich związków sportowych. Wspomniane przed-
łożenie ma na celu jedynie uporządkowanie aktualne-
go stanu prawnego i domknięcie pewnych regulacji 
prawnych zawartych w ustawie o sporcie z 2010 r. 
Główne zmiany wynikające z przedłożonego projektu 
ustawy są następujące.

Projekt ustawy rozszerza katalog osób, które 
nie mogą pełnić funkcji członka zarządu polskie-
go związku sportowego. Tu chodzi o zapisy, które 
wzmocnią transparentność i przejrzystość polskich 
związków sportowych oraz ograniczą pewną kolizję 
interesów na linii związek – członek zarządu.

W ramach walki z korupcją wprowadzono za-
pisy pozwalające na karanie działań o charakterze 
korupcyjnym, dotyczących nie tylko wyników, lecz 
również ustawiania przebiegu zawodów. W zakładach 
bukmacherskich obstawia się bowiem nie tylko wy-
niki, lecz także na przykład to, w którym momencie 
będzie strzelony gol, jaki będzie wynik po pierwszej 
połowie itd. Dlatego trzeba brać pod uwagę, że rów-
nież w takim zakresie mogą pojawić się działania 
o charakterze korupcyjnym.

Ponadto, zgodnie z nowelą polskie związki sporto-
we będą zobowiązane do realizacji rocznego badania 
sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta 
oraz przedłożenia do rozpatrzenia delegatom podczas 
walnego zgromadzenia sprawozdania z działalności 
związku oraz rocznego sprawozdania finansowego.

Projektowana ustawa daje też uprawnienie do wy-
dania przez organ sprawujący nadzór decyzji skutku-
jącej utratą statusu polskiego związku sportowego 
w przypadku nieposiadania zaświadczenia o przyna-
leżności do międzynarodowej federacji olimpijskiej, 
paraolimpijskiej bądź też takiej, która posiada ak-
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(senator sprawozdawca A. Szewiński) przedłużenia o dwanaście miesięcy, wystarczy prze-
dłużenie o trzy miesiące, ponieważ już pięć lat ta 
ustawa obowiązywała.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu po-
łączonych komisji wnoszę o przyjęcie ustawy wraz 
z tymi ośmioma poprawkami, które przed chwilą 
zreferowałem.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Gogacz się zgłaszał. Potem pan sena-
tor Matusiewicz.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja mam pytanie. 

Ono dotyczy ustawy o sporcie i wprowadzonego no-
wego art. 12a. Czy komisja dyskutowała, czy zasta-
nawiała się nad skutkami tej nowelizacji? Bo wydaje 
się, że skutkiem wprowadzenia tego artykułu będzie 
degradacja wielu związków sportowych, a degradacja 
będzie oznaczała jednak zmniejszenie możliwości ich 
oddziaływania. Związki sportowe obejmują swoją 
działalnością wielu młodych ludzi, mówi się nawet 
o dwustu pięćdziesięciu tysiącach, o tym, że tyle osób 
jest objętych działaniami tych związków, które zo-
staną zdegradowane w wyniku wprowadzenia tego 
artykułu. Czy komisja dyskutowała nad tym i co pan 
może na ten temat powiedzieć?

Senator Andrzej Szewiński:
Panie Senatorze, komisja oczywiście dyskutowała 

nad tym. Byli też przedstawiciele tych związków nie-
olimpijskich, którzy przedstawiali swoje argumenty. 
Sprawa wygląda następująco.

Ta nowelizacja nie jest nowelizacją systemową. 
Zapisy dotyczące polskich związków sportowych 
i uprawnień, jakie muszą one posiadać, wynikają 
z ustawy o sporcie, która została przyjęta w 2010 r. 
I właśnie te zapisy występują w tamtej ustawie. 
W przypadku, gdybyśmy oceniali, że to są nieko-
rzystne zapisy, trzeba by było od nowa napisać ustawę 
o sporcie, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, 
te zapisy, które występują w nowelizacji, tylko dopre-
cyzowują zapisy ustawy.

Co to oznacza? Oznacza to to, iż minister będzie 
miał pewne uprawnienia, żeby w przypadku, gdy pol-
ski związek sportowy nie będzie spełniał kryteriów, 
aby dalej być polskim związkiem sportowym, prze-
kształcić go w związek stowarzyszeń. Dalej będzie 
mógł mieć nazwę typu „polski związek sportowy”, 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, teraz może przed-
stawię poprawki, które zostały wniesione podczas po-
siedzenia połączonych komisji. I tak było wniesionych 
osiem poprawek, wszystkie mają akceptację rządu.

Pierwsza poprawka to jest tylko doprecyzowanie 
tytułu ustawy zgodnie z techniką legislacyjną.

Druga poprawka też jest legislacyjna, bo zostało 
zastosowane błędne odesłanie. Teraz jest to skory-
gowane.

Trzecia poprawka wskazuje, że zadania publiczne 
realizowane z wykorzystaniem środków z dotacji nie 
stanowią działalności gospodarczej oraz że nie każda 
działalność, jaka jest wykonywana przez COS, jest 
działalnością gospodarczą. Mając to na uwadze dota-
cja celowa uzyskana na podstawie art. 29 ust. 1a nie 
będzie mogła być przeznaczona na dofinansowanie 
działań związanych z prowadzoną działalnością go-
spodarczą. Poprawka trzecia, którą złożyłem, jest do-
precyzowaniem zmiany zaproponowanej przez Sejm. 
Minister może dofinansować określone w art. 29 za-
dania, takie jak uprawianie lub organizowanie sportu. 
Do przedmiotowej noweli został w art. 29 dodany 
ust. 1a, z którego wynika, iż Centralny Ośrodek 
Sportu będzie mógł dostawać dotacje na te zadania.

Poprawki czwarta i szósta, bo można mówić o nich 
łącznie, senatora Sepioła. „W art. 1 skreśla się pkt 9” 
– to jest poprawka czwarta. Poprawka szósta: „skreśla 
się art. 2”. Ten artykuł budził pewne zastrzeżenia 
natury legislacyjnej, ponieważ załącznik, który do-
daje się do ustawy, nie został, można powiedzieć, 
przygotowany starannie. Tam były różnego rodzaju 
nieprecyzyjne sformułowania. W mojej ocenie, ale 
nie tylko mojej, takie załączniki nie powinny być 
dodawane do ustawy.

Poprawka piąta. W ustawie wskazano środek kar-
ny, który nie występuje w katalogu środków karnych 
w art. 39 kodeksu karnego. Zwraca się uwagę na to, iż 
samo pozbawienie praw publicznych obejmuje utratę 
prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru sprawie-
dliwości. W ustawie chodzi o zakaz pełnienia funkcji. 
Taki środek karny nie występuje w katalogu środków 
karnych. W związku z tym została zaproponowana 
przedmiotowa poprawka.

Poprawka siódma. W ocenie komisji nie ma uza-
sadnienia zwolnienie z opodatkowania świadczenia 
pieniężnego otrzymywanego przez sportowców. I tu 
senator Kleina podawał nawet taki przykład, iż bezro-
botni odprowadzają podatek od zasiłku. Co do zasady 
wszystkich należy traktować w podobny sposób.

Poprawka ósma. W ustawie o sporcie jest mowa 
o dostosowaniu statutów i regulaminów polskich 
związków sportowych do wymogów obowiązującej 
ustawy w terminie dwóch lat. Intencja wnioskodaw-
cy poprawki była taka, że nie należy tutaj stosować 
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(senator A. Szewiński) Marszałek Bogdan Borusewicz:

Moment, Panie Senatorze. Jeszcze dopuszczę 
dwóch panów senatorów.

(Głos z sali: Tak jest.)
Pan senator Cioch, proszę bardzo.

Senator Henryk Cioch:
Panie Senatorze, byliśmy razem w Komisji 

Nauki, Edukacji i Sportu. Na sporcie to niewątpli-
wie pan się doskonale zna, ale chciałbym, żebyśmy 
spojrzeli na to z punktu widzenia budżetu, jeszcze 
zanim zadam pytanie. Na wszystkie polskie związki 
sportowe – to jest pozycja nr 926 – wypłynęła z bu-
dżetu kwota 186 milionów zł, na wszystkie. Z tego 
na trzydzieści sześć polskich związków sportowych, 
które zrzeszają sportowców uprawiających spor-
ty olimpijskie, przeznaczono 93% tychże środków, 
a na pozostałe trzydzieści cztery związki sportowe, 
te, które nie zrzeszają uprawiających dyscypliny 
olimpijskie – 7%, zaledwie 14 milionów zł, mimo 
że sportowców uprawiających te sporty jest czte-
rokrotnie więcej aniżeli uprawiających dyscypliny 
olimpijskie. W związku z tym mam pytanie: czy to 
jest w porządku? Czy jest to zgodne z konstytucją, 
czy nie? Konstytucjonaliści, wybitni konstytucjo-
naliści – nie będę wymieniał nazwisk – społecznie, 
bez pobierania środków finansowych napisali eks-
pertyzy, w których twierdzą, iż ustawa ta narusza 
bardzo wiele przepisów konstytucji, a w szczegól-
ności: art. 2, art. 12, art. 31, art. 32 i art. 58. To 
pierwsze pytanie.

I drugie pytanie: jakim prawem Polska jako 
suwerenny kraj uzależnia się od decyzji MKOl, 
który jest organizacją prywatną, nie międzyna-
rodową? Tak jak FIFA czy UEFA… Nie chcę tu 
stawiać zarzutów i pytać, czy tak samo jest sko-
rumpowana jak FIFA i UEFA. Nie ma dowodów, 
więc nie można na ten temat mówić. A jeżeli cho-
dzi o FIFA i UEFA, to te dowody są i w tej sprawie 
stanowisko zajmowała Rada Europy. Czy nie jest 
tak, że regulacja, o której wspominał pan sena-
tor Gogacz, nie tylko jest sprzeczna z konstytu-
cją, ale i kompromituje nasz kraj, dyskryminując 
jednocześnie takie związki sportowe jak Polski 
Związek Tańca Sportowego – ten sport uprawia 
grubo ponad sto tysięcy osób – czy inne zrzesza-
jące… Na przykład taekwondo. W moim mieście 
rodzinnym, w Lublinie, mieści się siedziba eu-
ropejskiego związku taekwondo. W tym sporcie 
Polacy – zarówno mężczyźni, jak i kobiety – wie-
lokrotnie zdobywali mistrzostwo świata. W Korei 
Południowej ten sport uprawia półtora miliona 
osób, a w Polsce – trzydzieści tysięcy.

(Senator Andrzej Szewiński: Panie Marszałku…)

ale zgodnie właśnie z tą ustawą nie będzie musiał 
wypełniać pewnych obowiązków ani też nie będzie 
miał pewnych dodatkowych uprawnień.

(Senator Kazimierz Kleina: Przywilejów.)
(Głos z sali: Kasy dodatkowej.)
I teraz tak: jeżeli chodzi o setki tysięcy dzie-

ci i młodzieży, to ja muszę powiedzieć, iż to, że ta 
ustawa będzie nowelizowana, nie spowoduje tego, 
że dzieci, młodzież, osoby, które uprawiają sporty, 
a które nie będą podlegały polskiemu związkowi 
sportowemu, nie będą mogły trenować i dofinanso-
wanie będzie mniejsze. Dofinansowanie nie będzie 
mniejsze. Generalnie ministerstwo sportu przekazuje 
środki z Totalizatora Sportowego, z funduszu kultury 
fizycznej na inwestycje, na inwestycje sportowe infra-
strukturalne w całej Polsce. Jeżeli chodzi o sport, to 
ministerstwo sportu przekazuje środki na kadrę naro-
dową, na przygotowanie kadry narodowej w sportach 
olimpijskich, paraolimpijskich, na igrzyska głuchych.

Chciałbym podkreślić jeszcze jedną kwestię. Otóż 
w przypadku gdy związki utracą status polskiego 
związku sportowego, nadal będą mogły organizować 
mistrzostwa Polski, będą mogły wystawiać repre-
zentacje Polski, zawodników, którzy z orzełkami na 
piersiach będą godnie reprezentować Polskę na arenie 
międzynarodowej.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Andrzej Matusiewicz.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam takie pytanie do pana senatora. Związki 

sportowe, które utracą status polskiego związku 
sportowego, będą działać na zasadach stowarzyszeń 
sportowych, a ich zawodnicy będą mogli zdobywać 
medale na przykład na mistrzostwach świata czy 
mistrzostwach Europy, na olimpiadach studenckich, 
na uniwersjadach. Czy te związki jako stowarzysze-
nia będą mogły otrzymywać dotacje na zgrupowa-
nia swojej kadry, która później będzie uczestniczyć 
w mistrzostwach, o których powiedziałem? Czy będą 
one miały pełne zaplecze w postaci odnowy, trenerów 
itd. utrzymywanych z pieniędzy ministerstwa sportu? 
Jak wiemy, nieraz to są bardzo liczne grupy, jeżeli 
chodzi o zawodników w całej Polsce, jest ich o wie-
le więcej niż w dyscyplinach olimpijskich. Czy pan 
mógłby odpowiedzieć na to pytanie? Pytam o to, bo te 
organizacje mają obawy, zresztą otrzymujemy pisma 
świadczące o tym, że one są niejako degradowane 
w związku z tym, że odbiera im się status polskiego 
związku sportowego.
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ale odpowiem. Sprawa wygląda w sposób następu-
jący. Pamiętamy nazwiska praktycznie wszystkich 
medalistów olimpijskich, nawet jeśli chodzi o sporty 
niszowe, które uprawia bardzo mało osób w Polsce. 
I wszyscy Polacy, nie tylko w Polsce, ale na całym 
świecie, są z nich dumni. I dlatego myślę, że to, że 
93% przekazuje się akurat na te trzydzieści sześć 
związków, to nie jest nic złego. Jeżeli chodzi o inne 
związki, o których mówił tutaj senator Gogacz, i o te 
osoby, które uprawiają na przykład taniec towarzyski, 
karate tradycyjne…

(Senator Henryk Cioch: …taniec sportowy.)
Taniec sportowy, tak.
Ja powiem tak: mój syn uprawiał taekwondo, moja 

córka uprawiała taniec towarzyski, akurat taniec 
towarzyski… To był taki związek, że… I tutaj nic 
nie stoi na przeszkodzie, żeby dzieci dalej uprawia-
ły dane sporty, ponieważ to jest jak gdyby zupełnie 
inne finansowanie, rodzice tak samo płacą po 30 zł 
czy 40 zł miesięcznie, żeby te dzieci chodziły na 
zajęcia. Samorządowcy mają takie samo prawo jak 
wcześniej przekazywać obiekty, czy to nieodpłatnie, 
czy za jakąś minimalną opłatą… Tutaj akurat nic się 
nie zmienia. Są też takie sporty – tutaj są też oddolne 
inicjatywy… Teraz są bardzo modne takie sporty 
jak zumba. Setki tysięcy osób, szczególnie kobiet, 
uprawia ten sport. W wolnym czasie miliony Polaków 
uprawiają rekreacyjnie jazdę na rowerze czy też jakieś 
inne tego typu sporty i tu naprawdę w mojej oce-
nie… Ja się cieszę, że rozwijają się wszystkie sporty, 
olimpijskie i nieolimpijskie, ale akurat ta konstrukcja 
finansowa w sposób negatywny nie będzie oddziały-
wać na sporty nieolimpijskie, gdzie nie będzie statusu 
polskiego związku sportowego. 

Są też takie związki, które nie chcą mieć statusu 
polskiego związku sportowego, a w znakomity sposób 
się rozwijają – chodzi o takie sporty jak na przykład 
squash. Są też takie związki, które, tak jak Polski 
Związek Wędkarski, związek z wielką tradycją, z za-
dowoleniem przyjęły to, że nie muszą podlegać tym 
rygorom. Bo trzeba powiedzieć również o tym, że 
jak ma się status polskiego związku sportowego, to 
łączy się to nie tylko z przywilejami, ale także z ry-
gorami, na przykład takimi, że biegły rewident musi 
sporządzać co roku finansowe sprawozdanie, jest 
dwukadencyjność, jest to pod pewną kontrolą, jest 
parasol antykorupcyjny, tak że każda złotówka jest 
jak gdyby sprawdzana. Tak więc, jak powiedziałem 
wcześniej, nie ma tutaj żadnego problemu, ale być 
może w przyszłości powinniśmy się nad tym pochylić, 
żeby w przypadku tych naprawdę bardzo popularnych 
sportów przygotować pewien mechanizm. Mamy na 
przykład karate tradycyjne, znakomity sport, wiele 
tysięcy Polaków go uprawia. Ośrodek jest piękny, 
wybudowany zresztą ze środków ministerialnych, 
ponad 20 milionów zostało przekazanych na wybu-

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Jeszcze chwilę.
(Senator Andrzej Szewiński: Bo zapomnę…)
Panie Senatorze, niech pan sobie zapisuje. 

(Wesołość na sali) A jeżeli nie ma pan długopisu, to 
służę…

(Senator Andrzej Szewiński: Mam.)
Pan senator Pupa, proszę.

Senator Zdzisław Pupa:
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam pytanie. Jak 

w myśl ustawy, nad którą procedujemy, wyglądać 
będzie sytuacja sportowców olimpijczyków, którzy 
reprezentowali nasz kraj na różnych olimpiadach, 
w związku z czym otrzymywali jakieś uposażenie 
czy rentę? Ci ludzie są w różnej sytuacji: jedni mają 
pracę, inni jej nie mają, bo stan zdrowia im nie po-
zwala na wykonywanie jakichś czynności, co z kolei 
jest związane z tym, że uprawiali sporty wyczynowe. 
Jak ta ustawa reguluje kwestię jakiejś rekompensa-
ty, renty, która jest ustawowo przyznawana olimpij-
czykom? Czy będzie rewaloryzacja tej renty? Czy 
dyskutowaliście może nad możliwością zwolnienia 
z podatku tego uposażenia, które chyba nie jest takie 
wysokie? Dziękuję.

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

Senator Andrzej Szewiński:
Może rozpocznę od ostatniego pytania. Losy by-

łych zawodników są różne: jednym się powodzi lepiej, 
innym gorzej, tak samo jak przedstawicielom innych 
zawodów. Ja byłem kiedyś sportowcem, teraz akurat 
jestem senatorem. Mój kolega prowadzi działalność 
gospodarczą, a inny jest nauczycielem w szkole. Jeżeli 
chodzi o te renty, o których pan wspomniał, to, jak 
się domyślam, chodzi o świadczenia olimpijskie dla 
olimpijczyków i paraolimpijczyków, którzy zdobyli 
medal na igrzyskach olimpijskich czy też paraolim-
pijskich. Chodzi o to. Prawda?

(Senator Zdzisław Pupa: Tak.)
Podczas mojej prezentacji wspomniałem, iż pod-

wyższyliśmy ten współczynnik z poziomu 1,3 do 
poziomu 1,4. A świadczenia z tytułu emerytury czy 
innych… No, ten podatek został w tych przypadkach 
zachowany.

Jeżeli chodzi o te 186 milionów, o które pytał se-
nator Cioch… Co prawda, ta kwestia nie była przed-
miotem posiedzenia komisji, a więc ja nie jestem upo-
ważniony do tego, żeby odpowiadać na to pytanie, 
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(senator A. Szewiński) karate tradycyjnego. Teraz w końcu nie wiem, czy 
karate tradycyjne będzie mogło być finansowane 
zgodnie z tą ustawą, czy też nie będzie mogło być 
finansowane. Ja bym chciał, żeby pan jeszcze bar-
dzo precyzyjnie powiedział, na ile ta ustawa zmieni 
dotychczasowy sposób finansowania i czy ona po-
lepszy, czy też pogorszy sytuację konkretnie karate 
tradycyjnego. Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: I co to jest zumba?)

Senator Andrzej Szewiński:
Najpierw odpowiem na pytanie pana marszałka, 

w które się wpisuje druga część pytania senatora 
Laseckiego. Ta nowelizacja doprecyzowuje i wpro-
wadza egzekucję przepisów, które są ujęte w ustawie 
o sporcie z 2010 r. Tak że tutaj nie ma żadnej rewolu-
cyjnej zmiany. Ta nowelizacja to nie jest ustawa sys-
temowa. Tak że zapisy dotyczące polskich związków 
sportowych, olimpijskich, nieolimpijskich, spełnia-
jących pewne kryteria, czy też niespełniających… 
To wszystko jest ujęte w ustawie o sporcie z 2010 r. 
Gdybyśmy nie przyjęli tej nowelizacji, szczególnie 
tego punktu dotyczącego polskich związków spor-
towych…

(Senator Stanisław Kogut: No, można sobie…)
Panie Senatorze Kogut, mógłbym prosić o…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze, ale pan 

senator Kogut tylko tak trochę się zapomniał.)
Ale…
(Senator Stanisław Kogut: A w czym przeszka-

dzam? Że wchodzę?)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Nie, ale pan se-

nator Kogut wznosi jakieś okrzyki przy wejściu.)
Właśnie.
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, 

niech pan kontynuuje. Ale mi chodzi o to – zadałem 
pytanie i chciałbym usłyszeć odpowiedź – czy ta usta-
wa zmienia zasady finansowania, to znaczy czy daje 
albo mniej, albo więcej. To mi…)

No, w budżecie są ujęte środki, zabezpieczone…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Rozumiem. Nie 

zmienia, tak?)
Tak…
(Senator Henryk Cioch: Zmienia.)
(Senator Jarosław Lasecki: No to zmienia czy 

nie zmienia?)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Zmienia czy nie 

zmienia?)
To jeszcze dokończę tylko…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze.)
Czyli tak: ta nowa ustawa, nowelizacja… Gdyby 

ona nie została przyjęta, to minister sportu czy mi-
nister właściwy byłby zobligowany do tego, aby 
występować do sądów rejestrowych, żeby likwido-
wać te polskie związki sportowe, które nie spełniają 

dowanie tego ośrodka pod Łodzią. To jest, można 
powiedzieć, jeden ze sportów narodowych Japonii. 
W Japonii niedługo będą organizowane igrzyska 
olimpijskie, ale Japonia nie zdecydowała się, mając 
przywilej zgłaszania kilku dodatkowych sportów, na 
to, żeby zgłosić akurat ten sport, tylko to karate, które 
światowa federacja…

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz ja zadam pytanie, a potem pan senator Pupa.
Na podstawie tego, co powiedział pan senator 

Cioch, widać wyraźnie, że finansowanie sportu jest 
nierównomierne. Ja oczywiście nie mówię o sprawie-
dliwym finasowaniu, bo co to znaczy sprawiedliwe 
finansowanie. No wiadomo, że jeżeli chce się osiągnąć 
sukces olimpijski, to trzeba łożyć więcej na sporty 
olimpijskie. W każdym razie traktowanie jest wyraź-
ne nierównomierne. W związku z tym mam do pana 
pytanie: czy ustawa zmienia tę sytuację, czy w ogóle 
dotyka tej sytuacji? To znaczy czy ona zwiększa nie-
równomierność, czy zmniejsza nierównomierność? 
Czy ona dotyka tej sytuacji, czy w ogóle nie dotyka 
tej sytuacji? To jest moje pytanie.

Pan senator Pupa. Proszę uprzejmie.

Senator Zdzisław Pupa:
Ja chciałbym się jeszcze doinformować u pana 

senatora sprawozdawcy na temat tych świadczeń dla 
olimpijczyków, którzy uzyskali medale, jak pan se-
nator zauważył. Ta podwyżka z 1,3 do 1,4 oznacza, 
że ile to będzie kwotowo? Pan senator mówił, że to 
bardzo dużo, ale ja chcę wiedzieć, ile wymiernie to 
będzie. Czy do tej pory kwota tych świadczeń była 
opodatkowana, czy nie była opodatkowana? Bo od 
2008 r., jak się zorientowałem, ta kwota nie była w ja-
kiś sposób rewaloryzowana. Dlatego to środowisko 
oczekuje rewaloryzacji albo zadośćuczynienia za 
ten czas stagnacji, jak można by było powiedzieć, 
za niezwrócenie uwagi na ten poważny problem, bo 
w sumie kiedyś ci ludzie nas reprezentowali, byliśmy 
z nich dumni i Rzeczpospolita w jakiś sposób powin-
na ich widzieć, docenić i uszanować.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Lasecki. Proszę.

Senator Jarosław Lasecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja nie bardzo, powiem szczerze, 

zrozumiałem tę pana wypowiedź odnoszącą się do 
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(senator A. Szewiński) nego pytania. Czy w przypadku karate tradycyjnego 
omawiana ustawa polepsza sytuację związków spor-
towych, sportu walki, czy pogarsza? Ja rozumiem, że 
kwestia budżetu i zabezpieczenia środków finanso-
wych jest sprawą odrębną, mnie jednak chodzi o to, 
czy związki karate tradycyjnego będą miały taki sam 
status jak polskie związki jakiejś innej dyscypliny 
sportu, czy też nie.

Jeżeli omawiana ustawa pogarsza sytuację wspo-
mnianych związków, to proszę o tym powiedzieć. 
A jeżeli polepsza, to proszę powiedzieć, w jaki spo-
sób. Dziękuję.

(Senator Andrzej Szewiński: Dziękuję bardzo…)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Przepraszam.
Panie Senatorze Sprawozdawco, pan sprawozdaje 

pracę komisji. W sytuacji, kiedy pytanie wykracza 
poza tematykę prac komisji, może pan na nie nie 
odpowiedzieć. Jeżeli pan nie wie, to też może pan 
nie odpowiedzieć. Jest tutaj pani minister, możemy 
poczekać z konkretnymi pytaniami. Tylko zwracam 
panu na uwagę wspomnianą kwestię. Bo panowie 
senatorowie mają prawo pytać o wszystko, ale pan 
nie musi wszystkiego wiedzieć.

Proszę bardzo.

Senator Andrzej Szewiński:
To ja odpowiem najpierw na pytanie senatora 

Laseckiego, ponieważ przedstawiciel sportu tradycyj-
nego był obecny podczas posiedzenia komisji, tak że 
pytanie pana senatora nie wykracza… W mojej ocenie 
omawiana nowelizacja w znakomity sposób polepsza 
sytuację karate tradycyjnego. Dlaczego? Dlatego, że 
w ustawie o sporcie z 2010 r. był taki zapis, że jeżeli 
związek nie spełnia kryteriów, o których wcześniej 
wspominałem, musi zostać rozwiązany. Tu chodzi 
o kwestie własności et cetera. Omawiana tu noweliza-
cja powoduje, że taki związek może zostać przekształ-
cony w związek stowarzyszeń i wówczas dalej w zna-
komity sposób może występować i funkcjonować. 
Jego zawodnicy, reprezentanci Polski, mogą godnie 
reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej.

Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące pewnej kolizji 
między interesami prezesa a interesami związku… 
Oczywiście, ja się domyślam, że na pewno sytuacja 
wprowadzona omawianą nowelizacją będzie lepsza, 
niż sytuacja wcześniejsza, ponieważ bardziej dopre-
cyzowane będą kwestie dotyczące działań o charak-
terze korupcyjnym czy też pewnej kolizji na linii 
członek zarządu czy też prezes – związek. Trzeba było 
mieć jakiś punkt odniesienia. I tym punktem odnie-
sienia było na przykład posiadanie 10% akcji czy też 
udziałów w spółce kapitałowej czy też jakaś kolizja, 

kryteriów. Na siedem związków zostały nałożone 
upomnienia. One nie spełniały pewnych kryteriów.

A budżet jest taki, jaki był wcześniej. To wszystko 
jest jak gdyby zabezpieczone i te środki będą prze-
kazywane w taki sposób, w jaki były przekazywa-
ne wcześniej. Czy te związki, które straciły status 
polskiego związku sportowego, będą mogły być 
dofinansowane? Takie pytanie było wcześniej. Będą 
mogły być dofinansowane, ale będą musiały startować 
w konkursach.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Więcej pytań nie ma, dziękuję bardzo…
A, pan senator Matusiewicz. Proszę uprzejmie.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo.
Mam takie pytanie do pana senatora. Może ono 

z początku będzie takie trochę opisowe, ale będzie 
zmierzać do pewnego zapisu, który jest w omawia-
nej ustawie. Czy pan, jako wybitny sportowiec, trzy-
krotny mistrz Polski – przypomnę tym, co może nie 
wiedzą – występujący w barwach AZS Częstochowa 
w latach dziewięćdziesiątych, również wielokrotny 
reprezentant Polski juniorów i seniorów, grający 
w ligach zawodowych, profesjonalnych w Brescia, 
w Maccabi Tel Awiw, w Beşiktaş, w Galatasaray 
Istambuł… Czy gdyby – teraz zadaję pytanie – został 
pan prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, to 
też miałby pan firmę bukmacherską, tak jak prezes 
Polskiego Związku Piłki Nożnej? I czy wtedy też, 
proszę pana, byłyby w takiej firmie zakłady, ile bę-
dzie na przykład bloków w drugim secie, ile asów 
w pierwszym secie – mówię przykładowo – meczu 
siatkówki pomiędzy drużynami? I czy pana zdaniem 
tak powinno być? Czy wspomniany przepis, który po-
zwala na to, że jeżeli ma się mniej niż 10% udziałów 
w firmie… Czy ten przepis powinien, pana zdaniem, 
funkcjonować, czy powinien zostać usunięty? Bo 
w prasie sportowej i na portalach internetowych jest 
wiele zarzutów ze strony kibiców ze wspomniane-
go tytułu. A firma bukmacherska prezesa Polskiego 
Związku Piłki Nożnej reklamuje się też na wspomnia-
nych portalach.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Lasecki. Proszę.

Senator Jarosław Lasecki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, pan nie odpowiedział na moje py-

tanie. Ja chciałbym jeszcze raz wrócić do wspomnia-
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(senator A. Szewiński) Drugie pytanie. Czy nie powinno być tak, że te 
związki sportowe, które otrzymały status związku 
sportowego, powinny nimi pozostać, niezależnie od 
tego, czy spełniają te wymogi, które państwo chcecie 
teraz wprowadzić, czy nie, a tylko do tych propozycji, 
które dotyczyłyby nadania statusu nowym związkom 
sportowym, odnosiłoby się… Ale główne pytanie to 
jest to pytanie pierwsze: czy nie uważa pani, że są tu 
dwa artykuły tej samej treści?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki Dorota Idzi: Art. 12a… Tak?)

Art. 12a, ten, który ma być wprowadzony, i art. 11 
ust. 2 pkt 4 obowiązującej ustawy o sporcie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Pani Minister, jeszcze dwie osoby dopuszczę do 
zadania pytań. Ale może pani przeglądnąć te arty-
kuły.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki Dorota Idzi: Tak, tak, ja mam przed 
sobą…)

Tak? Ma pani?
Pan senator Cioch, proszę.

Senator Henryk Cioch:

Pani Minister, ja bym prosił, tak żebyśmy mieli 
jasność… Pani minister funkcjonuje na podstawie 
ustawy o sporcie i z pewnością udzieli nam precyzyj-
nej odpowiedzi na pytanie, jakie skutki niesie utrata 
statusu polskiego związku sportowego na podstawie 
ustawy o sporcie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Lasecki.

Senator Jarosław Lasecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja mam pytanie analogiczne do 

tego, które zadałem już senatorowi sprawozdawcy. 
Otóż, przywołując tutaj przykład, którego pan senator 
sprawozdawca użył podczas sprawozdania, miano-
wicie karate tradycyjnego, zapytam, czy ta ustawa 
polepsza sytuację takich związków, czy też pogar-
sza. Czy to nie jest tak, że ta ustawa wykluczy tak 
naprawdę wszystkie te sporty, które nie są sportami 
olimpijskimi, tak że sporty te nie będą mogły być 
dofinansowywane z dotacji celowych, co było moż-
liwe do tej pory, a będą musiały brać udział w jakiejś 
bliżej nieokreślonej procedurze przetargów czy też 
konkursów? Dziękuję.

jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodar-
czej. Prywatnie, nie jako sprawozdawca, powiem, że 
mnie się taka sytuacja nie podoba. Kiedy zostałem 
senatorem, to zamknąłem działalność gospodarczą. 
Ja wyposażałem obiekty sportowe, brałem udział 
w przetargach. Na nikogo tego nie przepisałem, po-
nieważ uważam, że jeżeli człowiek wypełnia mandat 
senatora czy też, tak jak wspomniał tutaj pan senator, 
który był kiedyś znakomitym piłkarzem i wszyscy 
o tym wiemy… Powinno się minimalizować tego typu 
sytuacje, ponieważ one powodują, że jest duża… Jest 
to pewien dyskomfort…

(Głos z sali: Sprzeczność.)
Sprzeczność, tak. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd, 

posłów i komisję sejmową.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister sportu 
i turystyki.

Czy pani wiceminister Dorota Idzi pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki Dorota Idzi: Panie Marszałku, Szanowni 
Senatorowie, oczywiście mogę zabrać głos, odpo-
wiedzieć na pytania skierowane do mnie, jeżeli takie 
będą.)

Dobrze, dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są pytania do pani minister? Są pytania, tak 
że proszę na mównicę.

Widziałem, że pan senator Gogacz… Kto jeszcze? 
Pan senator Cioch, potem pan senator Lasecki, w tej 
kolejności.

Proszę bardzo, pan senator Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:
Pani Minister, ja mam pytanie w związku z treścią 

wprowadzonego, nowego art. 12a. Treść, jaką znaj-
dujemy w tym artykule, jest identyczna, jak mi się 
wydaje, z obowiązującym obecnie w ustawie o spo-
rcie art. 11 ust. 2 pkt 4. Teraz proszę mi powiedzieć… 
Z tego by wynikało, że my przyjmiemy, jeżeli przyj-
miemy, ustawę, w której będą dwa artykuły identycz-
ne co do treści. Tu jest moje pierwsze pytanie.
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W tej chwili, w tym roku, dostaje ponad 1 milion zł 
z dotacji na takie działania, a to więcej niż dostają 
dyscypliny nieolimpijskie. W związku z tym uważam, 
że ten związek wręcz jest uprzywilejowany, a nie 
dyskryminowany.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Cioch zgłasza się do pytania. Proszę 

bardzo.

Senator Henryk Cioch:
Przepraszam, Pani Minister, ale ja nie otrzymałem 

odpowiedzi na pytanie. Zadałem konkretne pytanie 
o skutki utraty statusu polskiego związku sportowego 
na podstawie ustawy o sporcie. Jeżeli pani nie wie, to 
ja zaraz powiem…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Dorota Idzi:
Nie, nie, ja mogę doprecyzować. Myślałam, że 

moja wypowiedź była pełna, ale mogę też rozszerzyć 
swoją wypowiedź.

Jakie będą skutki wykluczenia PZS, polskich 
związków sportowych, jeżeli przyjmiemy…

(Senator Henryk Cioch: Nie wykluczenia, ale utra-
ty statusu…)

Dobrze, możemy powiedzieć o utracie, choć ja bym 
mówiła tu raczej o pomocy tym polskim związkom 
sportowym na przekształcenie ich w stowarzyszenia 
– bo tak precyzyjnie powinniśmy to ująć, zgodnie 
z prawdą, z tym, jak jest. Otóż one nadal będą mogły 
otrzymywać dofinansowanie w drodze konkursów, 
jak również będą mogły organizować mistrzostwa 
Polski w danej dyscyplinie sportu. Największą stratą 
– i to mogę powiedzieć jasno –jest utrata stypendiów 
dla zawodników. Ale związki sportowe z reguły pro-
wadzą działalność gospodarczą i zarabiają naprawdę 
niezłe pieniądze, więc swoim najlepszym zawodni-
kom, medalistom, mistrzom świata, Europy, będą 
mogły przyznać stypendia. A ministerstwo sportu 
wciąż będzie wypłacało nagrody za wybitne osią-
gnięcia. Ja może dla przykładu powiem, że w 2014 r. 
ministerstwo sportu wypłaciło siedemset osiemdzie-
siąt jeden stypendiów sportowych dla sportowców 
ze wszystkich dyscyplin sportowych. Czyli ponad 
siedemdziesiąt związków sportowych było objętych 
tym kryterium.

Jeśli mówimy o dyscyplinach nieolimpijskich, 
to… Teraz nie pamiętam, ilu było tych sportowców, 
ale nie więcej niż setka. Panowie Senatorowie, wy 
mówicie o tysiącach osób, a my mówimy o setce, któ-

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Dorota Idzi:
Odpowiadam na pierwsze pytanie pana senato-

ra. Art. 12a rzeczywiście dotyczy przynależności do 
właściwej międzynarodowej federacji sportowej, po-
dobnie art. 11, z tym że nowelizacja doprecyzowuje 
sytuację tych związków sportowych, które nie speł-
niły wymagań ustawy z 2010 r. Te związki sportowe 
miały dwa lata, aby uzyskać prawo przynależności 
do międzynarodowych federacji, które są uznawane 
przez MKOl. Niektóre związki takie potwierdzenie 
otrzymały, niektóre nie. W związku z tym noweliza-
cja wychodzi naprzeciw tym związkom sportowym, 
które miałyby być na mocy ustawy z 2010 r. zlikwido-
wane. Jeżeli nie przyjmiemy tej nowelizacji, minister 
właściwy, minister sportu będzie musiał wystąpić do 
sądu rejestrowego o likwidację tych związków spor-
towych. I wtedy na pewno żadne szkolenie sportowe, 
od grup najmłodszych po tych z najwyższymi wy-
czynami, nie będzie realizowane. W związku z tym 
zdecydowanie muszę potwierdzić, że sytuacja, która 
jest regulowana nowelizacją… że nowelizacja wy-
chodzi naprzeciw związkom sportowym, które utracą 
te prawa, gdyż nie zamyka im się drogi, bo oto mają 
dwanaście miesięcy, w którym to czasie znowu mogą 
starać się o ten dokument, który jest wymagany na 
mocy ustawy. A to również wy, Panowie, jako sena-
torowie, przyjęliście w większości tę ustawę. I teraz 
mamy dwa wyjścia: albo tej nowelizacji nie przyj-
miecie i wtedy sami te związki zlikwidujecie – bo 
takie prawne kroki będziemy musieli wtedy podjąć; 
albo przyjmiecie tę nowelizację i dacie im szansę 
dalej, przez kolejne dwanaście miesięcy, starać się 
o pozyskanie wspomnianego zaświadczenia.

Odpowiadając na pytanie o to, jakie skutki będzie 
powodowała nowelizacja dla polskich związków spor-
towych, powiem tak: myślę, że ostatnia odpowiedź 
była również odpowiedzią na to pytanie.

A co do karate tradycyjnego… Karate tradycyjne 
dostaje obecnie – ale zaznaczam: na upowszechnia-
nie sportu, na szkolenie dzieci i młodzieży – pienią-
dze, więcej nawet niż dyscypliny olimpijskie. Jeżeli 
mówimy o zasadzie równości i sprawiedliwości fi-
nansowania, to widać, że na pewno jest to związek, 
który w pełni realizuje te plany, w związku z tym… 
Czy będzie nadal otrzymywał te pieniądze? No, je-
śli będzie realizował dobrze te zadania i będzie się 
dobrze rozliczał, transparentnie, to w dalszym ciągu 
będzie otrzymywał w drodze konkursów tę dotację. 
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(podsekretarz stanu D. Idzi) sportu, odpowiadam: tak, dyscypliny nieolimpijskie, 
czyli te PZS, które utracą możliwość bycia PZS, staną 
się stowarzyszeniami i będą mogły startować w kon-
kursie na dofinansowanie swoich zadań. To jest pew-
ne. I to nie oznacza, że otrzymają mniejsze pieniądze.

Czy mógłby pan senator jeszcze doprecyzować 
pytanie? Bo nie zdążyłam zapisać… A więc, żeby 
już wyczerpać odpowiedź…

(Senator Jarosław Lasecki: Tak. Czyli odpowiedz 
jest twierdząca, jednak utracą…)

Nie, będą mogły dostać dofinansowanie…
(Senator Jarosław Lasecki: Ja rozumiem, ustawa 

jednak w pewnym sensie pogorszy ich obecną sytu-
ację. Ja pytałem o art. 12a pkt. 1. Czy to wszystko 
wynika właśnie z tego wyłączenia tychże sportów, 
które nie są sportami olimpijskimi? Dziękuję.)

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
To jest rzeczywiście ujęte w art. 12a. O tym prze-

sądziła już ustawa z 2010 r., zgodnie z którą jeżeli ktoś 
nie spełni tego warunku w przeciągu dwóch lat, jeżeli 
tego nie zrealizuje, zostanie zlikwidowany. Minęło 
pięć lat i do państwa należy decyzja. Może być ta 
nowelizacja, i wtedy nie będzie likwidacji związków, 
albo, jeżeli ją państwo odrzucicie, związki naprawdę 
trzeba będzie zlikwidować. To jest jedyne rozwiąza-
nie, które w tej chwili możemy zrealizować.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu 

i Turystyki Dorota Idzi: Było jeszcze pytanie…)
Jeszcze pan senator Lasecki…
(Senator Henryk Cioch: Jeszcze ja nie otrzymałem 

odpowiedzi.)
Pani nie dokończyła jeszcze odpowiadać na py-

tania. Tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu 

i Turystyki Dorota Idzi: Jeszcze było pytanie pana 
senatora.)

(Senator Henryk Cioch: Pytanie o ocenę…)
To może pan powtórzy, Panie Senatorze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu 

i Turystyki Dorota Idzi: Bardzo proszę. Może będę 
już odpowiadała na pojedyncze pytania.)

Senator Henryk Cioch:
Pytanie o ocenę nowelizacji z punku widzenia 

konstytucji. Czy zapoznała się pani minister ze sta-
nowiskiem Biura Analiz Sejmowych i z opiniami 
konstytucjonalistów, czy nie?

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Pani Minister.

ra utraci stypendium sportowe, więc… Ja tu z pełną 
odpowiedzialnością mogę powiedzieć, bo uprawia-
łam sport nieolimpijski właściwie przez całą swoją 
karierę sportową, że nigdy nie czułam się gorsza od 
sportowców z dyscyplin olimpijskich. Bo zdobycie 
medalu smakuje tak samo i tak samo słyszy się hymn 
narodowy. I mój związek zadbał o to, żebyśmy wtedy, 
kiedy zdobywałyśmy medale, otrzymywały stypendia 
czy pomoc finansową od związku, a prestiż jest ten 
sam. Czyli to zależy od organizacji. A więc bądźmy 
precyzyjni: nie tracą… Tracą zawodnicy, mówimy tu 
o tej wspomnianej setce – to już mówię nawet z górką 
– ale nie wszyscy pozostali.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Zdaje się, że pan senator Lasecki się zgłaszał.
Proszę bardzo.

Senator Jarosław Lasecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, bardzo dziękuję za tę odpowiedź 

dotyczącą tej przykładowej dyscypliny – karate trady-
cyjnego. Ale ja mam pytanie generalne, o te wszystkie 
dyscypliny sportu, które nie są sportami olimpijskimi, 
jak na przykład golf – no, jest on sportem olimpijskim 
czy nie… Czy to wszystko będzie się odbywać dzisiaj 
na zasadzie konkursów, czy będzie można starać się 
o dotację celową? I ja rozumiem, że utrata możliwości 
finansowania będzie wynikać z nowelizacji, z art. 12a 
pkt 1. Czy tak? Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Cioch chce jeszcze dopytać. Proszę.

Senator Henryk Cioch:
Pani Minister, czy zapoznała się pani ze stano-

wiskiem Biura Analiz Sejmowych co do tej nowe-
lizacji? Jeżeli tak, to jakie stanowisko zajęło w tym 
przedmiocie Biuro Analiz Sejmowych, jeżeli chodzi 
o ocenę tej nowelizacji z punktu widzenia jej zgod-
ności z konstytucją?

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Dorota Idzi:
Odnosząc się do pytania pana senatora na temat 

finansowania karate tradycyjnego i innych dyscyplin 
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Chcę zadać pytanie dotyczące art. 28 ust. 1. 
Mianowicie tu jest nowelizacja, która w zasadzie 
precyzuje… Poprzednio było odniesienie do ustawy 
o finansach publicznych, a obecnie jest odniesienie… 
W zasadzie chodzi mi o taki zapis, że klub sportowy 
może dostać dotację celową, jeżeli nie działa w celu 
osiągnięcia zysku. Większość klubów sportowych 
prowadzi działalność gospodarczą. Wiem, że taki 
zapis był wcześniej i wiem też, jako działacz klubu 
sportowego, że nieraz są problemy z uzyskaniem do-
tacji, bo urzędnicy różnie interpretują „niedziałający 
w celu osiągnięcia zysku”. Jeżeli klub sportowy jest 
spółką akcyjną, to niewątpliwie jako spółka działa 
w celu osiągnięcia zysku. Ten zysk oczywiście wy-
korzystuje na szlachetny cel, na cele statutowe da-
nej spółki, przede wszystkim na zapewnienie swojej 
drużynie, biorącej udział w rozgrywkach ligowych, 
środków utrzymania. Chciałbym panią zapytać, czy 
pani zdaniem nie należałoby tutaj wnieść poprawki 
i wykreślić zapis „niedziałający w celu osiągnięcia 
zysku”.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Dorota Idzi:
Panie Senatorze, ja chciałabym tylko doprecyzo-

wać. Rzeczywiście ostatnie dwa lata, kiedy uprawia-
łam pięciobój nowoczesny… Ta dyscyplina rzeczy-
wiście stała się dyscypliną olimpijską, ale znaczącą 
większość medali zdobyłam, gdy był on dyscypliną 
nieolimpijską. Stąd odniosłam się do tego okresu… 
Akurat na igrzyskach olimpijskich nie zdobyłam 
medalu i nie mogłam się cieszyć z tego sukcesu, ale 
mówiłam o tym okresie, że nie czułam się gorsza od 
uprawiających dyscypliny olimpijskie.

Myślę, że ta nowelizacja nie uwzględnia jeszcze 
wielu spraw, które można by było zrobić w kolejnej 
kadencji. Nigdy nie jest tak, że wszyscy są zadowo-
leni. Nie chciałabym się odnosić do sprawy klubów 
sportowych, bo co do zasady uważamy w minister-
stwie, że kluby sportowe powinny być finansowane 
z budżetu samorządów. Program rozwoju sportu do 
2020 r., co do którego czekamy już tylko na uchwałę 
Rady Ministrów, pokazuje sport – i tak chcemy poka-
zywać sport – jako narzędzie służące poprawie zdro-
wia. Medale mają służyć wizerunkowi Polski poza 
granicami kraju. Jest to program prozdrowotny, prze-
znaczony dla wszystkich Polaków, w ramach którego 
budowana jest infrastruktura sportowa, w ramach 
którego współdziałamy z samorządami lokalnymi 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Dorota Idzi:

Ustawa jest zgodna z konstytucją.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Lasecki, proszę uprzejmie. A potem 

pan senator Matusiewicz.

Senator Jarosław Lasecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, a co to komu przeszkadza, że te 

związki się nie przekształciły? Czy to w czymś prze-
szkadza? Pytam jako laik, bo nie zajmowałem się 
ustawą na posiedzeniu komisji.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Dorota Idzi:
Panie Senatorze, musimy wykonać zapisy usta-

wy, która obowiązuje. To jest prawo, musimy się do 
tego prawa zastosować. Związki miały dwa lata, żeby 
spełnić warunki, nie spełniły ich, my musimy zrobić 
ten ruch. Były już upomnienia do określonych związ-
ków. Zgodnie z ustawą jest przygotowana nowelizacja 
doprecyzowująca. Dlatego to jest tylko konsekwencja 
i kontynuacja, albo nawet, bym powiedziała, wyjście 
naprzeciw i pomoc dla tych związków sportowych, 
które utracą prawo bycia związkami sportowymi, ale 
mogą działać jako stowarzyszenia i dalej realizować 
swoje działania, nadal mają możliwość otrzymania 
dofinansowania. My pomagamy tym związkom, a nie 
odwrotnie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Senator Matusiewicz, potem senator Gogacz.
Bardzo proszę, pan senator Matusiewicz.

Senator Andrzej Matusiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, powiedziała pani, że nie uprawiała 

dyscypliny olimpijskiej, a to nie do końca tak było, bo 
pani uprawiała pięciobój nowoczesny i była pani na 
olimpiadzie w Sydney w 2000 r. Czyli ta dyscyplina 
w czasie pani kariery stała się dyscypliną olimpijską 
– ale to tak na marginesie.
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(podsekretarz stanu D. Idzi) (Senator Stanisław Gogacz: O przynależności 
minister będzie…)

O przynależności również będzie orzekał minister 
sportu i turystyki w drodze decyzji administracyjnej, 
tak samo. To jest zmiana art. 82 ustawy o sporcie.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Było jeszcze 
pytanie szczegółowe. Tak, Panie Senatorze?)

Senator Stanisław Gogacz:

Czy znana jest pani sytuacja, że któryś ze związ-
ków sportowych starał się o uzyskanie statusu związ-
ku sportowego, a go nie uzyskał? Jeśli tak, to jakie 
były tego powody?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Dorota Idzi:

Znana jest mi sytuacja Polskiego Związku 
Bilardowego, który miał dwa lata na dostosowanie 
się do przepisów i w ciągu tych dwóch lat od 2010 r. 
wypełnił kryterium nr 4, o którym dzisiaj tak dużo 
rozmawiamy. A ci, którzy go nie wypełnili i nie udało 
im się uzyskać takiego zaświadczenia, będą wyklu-
czeni. Mogłabym tutaj podać bardzo dużo przykła-
dów związków olimpijskich, które łączą różne dys-
cypliny sportu – ostatnio na przykład Polski Związek 
Narciarski w tej pionowej strukturze międzynarodo-
wej… I musimy to uwzględniać, bo startujemy w ry-
walizacji międzynarodowej. No taka jest specyfika 
sportu i musimy naprawdę na to spojrzeć strategicz-
nie, jeżeli chcemy funkcjonować i rywalizować na 
arenie międzynarodowej, i cieszyć się z sukcesów. 
Tak że nie możemy tego wykluczyć. Snowboard, któ-
ry powinien być w strukturach Polskiego Związku 
Narciarskiego, został wchłonięty, podobnie było 
w przypadku Polskiego Związku Piłki Wodnej, który 
jest teraz w Polskim Związku Pływackim, a kiedyś, 
dawno temu, był osobnym związkiem. Jest integra-
cja… Będziemy też mówić o integracji osób niepeł-
nosprawnych, to jest inna specyfika, tylko szkolenie… 
Polskie związki sportowe prowadzą w tej chwili szko-
lenia dla tych wszystkich grup, zarówno jeśli chodzi 
o kadry, jak i upowszechnianie… To jest bardzo trud-
ne, zawsze trudno dyskutować na ten temat, no ale 
integracja jest na całym świecie, w związku z tym 
nie możemy tego wykluczać, będziemy musieli po 
prostu to realizować.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Pan senator Jan Michalski, a następnie senator 

Robert Dowhan.

i współfinansujemy infrastrukturę sportową, różne 
programy skierowane do różnych grup społecznych, 
nie tylko, jeśli chodzi o sport wyczynowy, od naj-
młodszych po najstarszych, bo to również jest nasza 
grupa docelowa. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję.
Pan senator Stanisław Gogacz, potem Jan 

Michalski i Robert Dowhan.

Senator Stanisław Gogacz:
Pani Minister, wcześniej wniosek o otrzymanie 

statusu polskiego związku sportowego był składany 
do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, 
czyli minister był jakby obecny w tym akcie tworze-
nia, nadawania statusu związku sportowego. Proszę 
mi powiedzieć, jakie będzie miejsce ministra wła-
ściwego do spraw sportu w proponowanym przez 
państwa art. 12a. Czy to będzie tak, że to będzie decy-
zja podejmowana pomiędzy związkiem sportowym, 
który stara się o uzyskanie tego statusu, a MKOl czy 
inną międzynarodową organizacją, a ministra sportu 
w ogóle w tym nie będzie? Bo w tym zapisie czyta-
my, że „polski związek sportowy jest zobowiązany 
należeć” i tyle. W tym artykule, który wcześniej cy-
towałem, w art. 11, jest mowa o ministrze, a tu nie 
ma mowy o ministrze. Czy znana jest pani sytuacja, 
że któryś ze związków sportowych starał się o prze-
dłużenie statusu związku sportowego, a nie uzyskał 
tego? A jeśli tak, to jakie były tego powody? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję.
Pani Minister, proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Dorota Idzi:
Panie Senatorze, polski związek sportowy, któ-

ry nie będzie należał do międzynarodowej federa-
cji sportowej działającej, jeśli chodzi o sport olim-
pijski, paraolimpijski lub inną uznawaną przez 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski… On z mocy 
prawa stanie się związkiem sportowym działającym 
w formie związku stowarzyszeń. O stwierdzeniu bra-
ku właściwej przynależności będzie orzekał minister 
sportu i turystyki w drodze decyzji administracyjnej. 
To jest w nowym artykule, art. 12a, o którym rozma-
wiamy, i art. 12b.
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(Senator Robert Mamątow: Robert.)
Robert Dowhan.
Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
O, już działa.
Szanowny Panie Marszałku, przepraszam, pisałem 

kolejne pytanie.
Szanowna Pani Minister, miło mi panią widzieć po 

raz kolejny. Cieszę się, że pani kariera była związana 
również z Zieloną Górą, z której pochodzę. Niemniej 
jednak miło mi panią po raz kolejny tu widzieć.

Mam pytanie dotyczące sprawy, którą tu już 
poruszaliśmy z ludźmi z ministerstwa. Otóż 
w 2005 r. ustawa o sporcie kwalifikowanym 
wprowadzała obligatoryjność odwoływania się 
do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu 
przy PKOl. Chodzi mi dokładnie o to, żeby pani 
spojrzała na artykuł…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki Dorota Idzi: Rozdział 9a.)

Tak, tak, to jest art. 45c pkt 1. W 2005 r. była 
to sprawa obligatoryjna. W 2010 r. ustawa o sporcie 
znosi obligatoryjność i odsyła do statutu związku. 
W tej chwili ponownie pojawia się ten zapis. Stąd 
moje pytania.

Sprawa jest dosyć skomplikowana, ponieważ wiele 
związków sportowych to nie są bogate podmioty, nie 
mają one instytucji związanych z odwołaniem się od 
nałożonych kar czy od decyzji związanych z prze-
biegiem rozgrywek. Te podmioty sportowe tego nie 
posiadają i uważam, że to jest słuszne.

Ja od wielu lat działam w Polskim Związku 
Motorowym, ale mówię też na podstawie doświad-
czeń Polskiego Związku Piłki Nożnej. U nas te odwo-
łania są dwuinstancyjne. Najpierw rozstrzyga Komisja 
Orzekająca Ligi. Jeżeli ona wyda werdykt negatywny, 
można odwołać się do Trybunału Polskiego Związku 
Motorowego. Trybunał jest to instytucja bardzo po-
ważna, składająca się z wybitnych ludzi prawa, zna-
jących się na przepisach prawa sportowego i karnego. 
To odbywa się dosyć szybko, ponieważ ta liga – jak 
wiemy – odbywa się na zasadach zamkniętych, czyli 
w cyklach wiosennych, letnich bądź cyklach rocz-
nych. Do tej pory to się sprawdzało.

Dam przykład – Panie Marszałku, proszę się nie 
gniewać – słynnego meczu z Toruniem, kiedy to dru-
żyna z Torunia nie przystąpiła do meczu finałowego, 
została ukarana ujemnymi punktami, zostały wy-
mierzone kary, drużyna się odwoływała, ale to się 
stało. Gdyby oni odwołali się do sądu arbitrażowego, 
mogłoby to trwać kilka lat, tak, kilka lat, bo gdyby 
taki sąd arbitrażowy przy PKOl znalazł jakąś wadę, 
chociażby formalną, to wtedy mógłby cofnąć sprawę 
do ponownego rozpatrzenia, a kiedy liga już minęła, 

Senator Jan Michalski:

Szanowna Pani Minister, mam pytanie do pani 
minister w sprawie innej części ustawy. Chodzi mi 
o kwestię zwolnienia z podatku od nieruchomo-
ści w przypadku wskazanych w ustawie obiektów 
o szczególnym znaczeniu dla sportu. Załącznik 
w ustawie wskazuje praktycznie tylko ośrodki COS 
jako te, które z mocy ustawy będą zwolnione z podat-
ku. I moje pytanie jest następujące: dlaczego ustawa 
nie obejmuje wszystkich obiektów wskazywanych 
przez ministerstwo jako ważne dla sportu, a tych 
obiektów jest dużo, dużo więcej? I drugie pytanie: 
czy nie należałoby przygotować nowelizacji usta-
wy, która zwalniałaby z podatku od nieruchomości 
wszystkie obiekty sportowe? Jeszcze do niedawna 
większość obiektów należała do samorządów, więc 
z mocy ustawy nie była opodatkowana. Dzisiaj coraz 
częściej duże obiekty sportowe, obiekty rekreacyjne 
są prowadzone przez podmioty prawa handlowego, 
które muszą ubiegać się o zwolnienie – jeżeli im na 
tym zależy – w gminie, jeżeli nie ma takiego zwol-
nienia na mocy uchwały, a w przypadku konfliktu lub 
konkurencji z samorządem do takich zwolnień lokal-
nych nie dochodzi. To w zasadzie wszystko, dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Dorota Idzi:
Panie Senatorze, ja tylko mogę potwierdzić, że sta-

nowisko rządu było jednoznaczne: można uwzględnić 
zwolnienie COS tylko i wyłącznie w pewnym zakre-
sie – jeżeli mówimy o uznaniu działalności gospo-
darczej COS na rzecz sportu. Generalnie wszystkie 
obiekty sportowe opodatkowane są przez samorządy, 
w związku z tym gdybyśmy chcieli wprowadzić ta-
kie zwolnienia, zabieralibyśmy samorządom środki 
z budżetu, a na to nie ma zgody. Ja wiem, że dla 
sportu byłoby to fantastyczne rozwiązanie, no ale na 
to potrzeba zgody wszystkich stron i dzisiaj nie jest 
to możliwe.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Ponieważ jesteśmy przy temacie sporto-

wym, chciałbym poinformować Izbę, że w meczu 
Radwańska – Muguruza na razie jest 1:1.

(Senator Robert Mamątow: Tak jest.)
Bardzo proszę, pan senator Krzysztof Dowhan.
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(senator R. Dowhan) Senator Stanisław Jurcewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, mam pytanie dotyczące stowarzy-

szeń, jeśli chodzi o sporty, które nie są dyscyplinami 
olimpijskimi. Prosiłbym panią o ogólną ocenę stowa-
rzyszeń pod względem sportowym oczywiście.

A drugie pytanie: czy wprowadzenie ustawy nie wpły-
nie w jakikolwiek sposób na utrudnienia w funkcjonowa-
niu tych stowarzyszeń? Czy te stowarzyszenia nie będą 
zmuszone… Powtarzam: chodzi mi o funkcjonowanie 
różnych stowarzyszeń, od sportowo-rekreacyjnych do 
tych zajmujących się sportami nieolimpijskimi, tak ge-
neralnie. Mam tu na myśli to, czy te stowarzyszenia będą 
mogły otrzymywać wsparcie od jednostek samorządu tery-
torialnego w takiej formule, w jakiej obecnie funkcjonują.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pani minister?
Pan senator Robert Dowhan.
Bardzo proszę, to może jeszcze pan senator zada 

pytanie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu 

i Turystyki Dorota Idzi: Bardzo proszę.)

Senator Robert Dowhan:
Jeszcze mam pytanie może nie do końca związane 

z tą ustawą. Czy w ogóle był taki zamysł i czy trwają 
prace – może były jakieś rozmowy – dążące do tego, 
aby w odniesieniu do imprez sportowych, szczególnie 
organizowanych dla dzieci i młodzieży, obniżyć stawkę 
podatku VAT albo w ogóle ten podatek zlikwidować? 
Jak wiemy, VAT obowiązuje od kilku lat, kiedyś nie 
było vatowania biletów na imprezy sportowe, dzisiaj 
z budżetów klubów, szczególnie tych małych, 8% trzeba 
oddać do budżetu państwa. U nas ten system cenowy 
jest skonstruowany odwrotnie niż w innych krajach. 
Na przykład chociażby w Stanach Zjednoczonych ceny 
podawane są netto, a VAT zawsze doliczany jest na sa-
mym końcu, a u nas operuje się cenami brutto i te 8% 
od biletów niestety trzeba oddać. W przypadku mniej-
szych miejscowości, mniejszych klubów to jest jednak 
duża kwota, która jest znacząca zarówno dla osób, które 
przychodzą na imprezy sportowe, jak i dla klubu, który 
żyje tylko i wyłącznie ze sprzedaży biletów. Do tego 
oczywiście dochodzi cała fiskalizacja, drukarki fiskalne 
itd.; dużo tego typu rzeczy spadło na kluby sportowe.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań, tak że może to były dwa 

ostatnie pytania.
Bardzo proszę.

kiedy te kary zostały naliczone, to niejako nie ma to 
już sensu.

Mamy też dobry przykład Szczakowianki, która 
została zdegradowana za korupcję.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 
minuta już dawno minęła.)

(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Czas minął. 

Sędzia…)
Sąd uchylił sprawę z przyczyn formalnych i dzi-

siaj ona sądzi się z Polskim Związkiem Piłki Nożnej 
o bodajże 9 milionów zł. Nie ma już tej drużyny, 
zostali tylko właściciele, którzy pozostają w sporze 
sądowym. Czy ten zapis może zostać zmieniony? 
Czy on musi dotyczyć na przykład tych związków, 
w których jest dwuinstancyjność odwoławcza?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Dorota Idzi:

Panie Senatorze, prawo musi być równe dla 
wszystkich.

(Senator Henryk Cioch: Dla każdego związku 
sportowego.)

Ministerstwo Sportu i Turystyki uwzględnia spe-
cyfikę sportu i wie, że związki działają lepiej i gorzej. 
Niektóre mają to bardzo dobrze uregulowane, mają 
bardzo dobre komisje dyscyplinarne, inne realizują 
to słabiej. Ponieważ w obecnej ustawie, w ustawie 
z 2010 r. nie ma tych zapisów, chcieliśmy to uregu-
lować. W pracach nad rozdziałem 9a uczestniczyli 
obecny przewodniczący, były minister sprawiedliwo-
ści, pan Zbigniew Ćwiąkalski, również pan profesor 
Andrzej Wach. Uważamy, że dla sportu w Polsce bę-
dzie to korzystne rozwiązanie, kiedy każdy zawodnik, 
klub, trener i inna osoba zrzeszona w danym związku 
sportowym, która z jakiegoś powodu będzie poddana 
ocenie komisji dyscyplinarnej, będzie mogła najpierw 
odwołać się do trybunału arbitrażowego – one dzia-
łają szybko, sprawnie – a później dopiero do Sądu 
Najwyższego. Sam związek sportowy czasami nie 
może być oceniający w swojej własnej sprawie, dlate-
go uważamy, że ten zapis jest jak najbardziej słuszny.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Pan senator Stanisław Jurcewicz, bardzo proszę.
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utrzymanie dofinansowania na tym samym poziomie 
będzie bardzo dobrym rozwiązaniem dla tych stowa-
rzyszeń, czyli dla sportów nieolimpijskich. Mogą do-
stać dofinansowania w drodze konkursów; jest bardzo 
duża pula środków przeznaczonych na różnego rodza-
ju sportowe projekty, w których oni mogą startować. 
Tak że ja nie widzę tutaj problemu, jeżeli mówimy 
o dofinansowaniu dyscyplin nieolimpijskich. Mamy 
program, który specjalnie uruchomiliśmy w tym roku 
w związku z World Games. Obejmuje on dyscypliny 
nieolimpijskie, w tym te, które będą startowały na 
World Games we Wrocławiu w 2017 r. Ten program 
jest trzyletni, jest na dofinansowanie przygotowań, 
startów. Wierzę, że ta impreza, która odbędzie się 
we Wrocławiu w 2017 r., będzie dobrą promocją dla 
Polski.

(Senator Stanisław Jurcewicz: Czy mogę, Panie 
Marszałku?)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Jurcewicz:
Przepraszam bardzo, jeszcze jedno, może coś 

doprecyzuję. Czy jednostki samorządu terytorial-
nego mogą dofinansowywać stowarzyszenia, które 
nie zajmują się sportami olimpijskimi, które nie są 
związkami, a tylko stowarzyszeniami, i nie mają 
klubów? Podam pewien przykład, żeby było to ja-
sne. Dostaliśmy ogromną korespondencję. Chociażby 
związek taekwondo pisze, że ma wątpliwości, czy 
samorząd będzie mógł wspierać na przykład to, czym 
się zajmują.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Dorota Idzi:
Panie Senatorze, to niezależna decyzja samorzą-

du, od niego zależy, czy będzie chciała dofinanso-
wać dany klub, daną imprezę w regionie. My nie 
możemy ingerować tak daleko. Jako Ministerstwo 
Sportu i Turystyki podpisaliśmy szesnaście porozu-
mień z każdym województwem w sprawie inwestycji, 
a także programów dla najmłodszych, natomiast każ-
de miasto, które uważa, że sport jest ważny społecznie 
i ważny dla miasta, że ma być wizytówką miasta… 
Toruń jest tu świetnym przykładem, bo realizuje na-
prawdę bardzo dobry program. Odzwierciedleniem 
tego, że ludzie to akceptują, są kolejne wybory wy-

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Dorota Idzi:

Panie Senatorze, jestem jak najbardziej za tym, 
żeby było jak najwięcej pieniędzy dla sportu i dla 
klubów. Kluby mogą być finansowane przez samo-
rządy, a ceny biletów zależą od organizatorów, czyli 
od klubów. Sytuacja w Polsce jest taka, że akurat mi-
nister finansów i cały rząd bardzo uważają na każdą 
wydawaną złotówkę. Obecnie jako rząd nie możemy 
sobie pozwolić na takie ulgi, ale wciąż po stronie orga-
nizatora jest taka możliwość, żeby ceny były zróżnico-
wane. Wiem, że na przykład ostatnio Polski Związek 
Motorowy stworzył taką szansę, dzięki czemu dzieci 
do siódmego roku życia miały zapewniony wstęp za 
darmo. Podobne rzeczy robi się, jeśli chodzi o piłkę 
nożną czy siatkówkę. W związku z tym jeśli chodzi 
o popularyzowanie sportu wśród najmłodszych, to 
w tej chwili naprawdę dużo zależy od organizatora. 
Ja wierzę, że w przyszłej kadencji wciąż będziemy roz-
mawiać o nowych rozwiązaniach, które w przypadku 
sportu są potrzebne. I tutaj chodzi nie tylko o zmiany, 
jeśli chodzi o podatki w odniesieniu do obiektów spor-
towych, bo to dla nas też jest koszt – my inwestujemy 
w infrastrukturę, ale jak robimy remont, to wartość tej 
infrastruktury rośnie, czyli podatki są większe. I to jest 
takie błędne koło. W obecnej nowelizacji nie ma, nie 
przyjęto takich rozwiązań, ale można o nich rozmawiać 
w kolejnej kadencji.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Jeszcze było py-
tanie senatora Jurcewicza, Pani Minister.)

Panie Senatorze, czy mógłby pan powtórzyć… 
Rozumiem, że chodziło panu o dofinansowanie, o to, 
czy zmieni się sytuacja związków sportowych, które 
obecnie utracą status związku sportowego. Tak?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Jurcewicz:
Mówię o stowarzyszeniach, które zajmują się 

sportami nieolimpijskimi. Czy ich sytuacja w wyni-
ku wprowadzenia tych rozwiązań ulegnie poprawie, 
będzie identyczna jak do tej pory, czy się pogorszy? 
Podzielam pani zdanie: wspaniale, że właśnie te sto-
warzyszenia popularyzują sport, różne jego formy.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Dorota Idzi:
Panie Senatorze, budżet, jeśli chodzi o minister-

stwo sportu, mamy ciągle ten sam, w związku z tym 
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(podsekretarz stanu D. Idzi) zastanawiamy się, czy to będzie szkodliwe w sensie 
stricte prawnym, czy nie… No, wystarczy zajrzeć 
do obowiązującej ustawy, do art. 13 ust. 1 – wspo-
mniany artykuł nie jest zmieniany omawianą obecnie 
nowelizacją, on pozostaje – i tam znajdziemy zapis 
literalnie, wprost świadczący o tym, że jednak, Pani 
Minister, straty będą. Mianowicie, cytuję art. 13 
ust. 1: „Polski związek sportowy ma” – i tu proszę 
zwrócić uwagę – „wyłączne prawo do”… Wyłączne 
prawo. Czyli nikt poza związkiem sportowym nie 
może przeprowadzać działań, o których jest mowa 
dalej. A jakichż to działań nie może przeprowadzać 
nikt poza polskim związkiem sportowym? Ano, mia-
nowicie, cytuję dalej:

„1) organizowania i prowadzenia współzawodnic-
twa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar 
Polski w danym sporcie;

2) ustanawiania i realizacji reguł sportowych, or-
ganizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawod-
nictwie sportowym organizowanym przez związek;

3) powołania kadry narodowej oraz przygotowania 
jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, 
igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw 
Europy;

4) reprezentowania tego sportu w międzynarodo-
wych organizacjach sportowych”.

Proszę państwa, to, że my tu zabieramy głos – 
a przynajmniej ja – jest również wynikiem pewnych 
sygnałów świadczących o tym, że związki posiadają-
ce swój obecny status są zaniepokojone możliwością 
wprowadzenia wspomnianej zmiany. To się wiąże 
między innymi właśnie ze wspomnianymi zapisa-
mi, z tym, że związki, o których mowa, nie będą już 
mogły realizować tego, co mogły robić wcześniej. I, 
jak się wydaje, mówienie o tym, że będą one mogły 
działać też instytucjonalnie, ale jako instytucje takie 
jak stowarzyszenia… No, wspomniany przykład po-
kazuje, że będzie to degradacja.

Poza tym nie było tu mówione, że skoro wspo-
mnianych organizacji nie będzie w formule ustawo-
wej… Bo, proszę zwrócić uwagę, w momencie, kiedy 
stracą one swój status związku sportowego, nie będzie 
ich w ustawie. A skoro nie będzie ich w ustawie, to 
pani minister… No, oczywiście, w szerokim sensie 
będzie się pani nimi interesowała. Ale w sensie ści-
słym, wynikającym z obowiązków związanych z tym, 
że to jest prawo, to jest ustawa zwykła… Takiego 
obowiązku już pani czy państwo reprezentujący mi-
nisterstwo sportu nie będziecie mieli. Tak więc mamy 
tu do czynienia z wielką stratą dla polskiego sportu.

Poza tym wysyłamy bardzo zły sygnał do wspo-
mnianych związków, które, cokolwiek by mówić, 
są jednak związkami bardzo licznymi. No, jeżeli 
w Polskim Związku Karate Tradycyjnego ćwiczą-
cych jest ponad trzydzieści tysięcy, jeżeli w Polskim 
Związku Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego 

grane przez władze. Sport jest dla nich ważny, dzięki 
czemu chyba żaden klub w Toruniu nie narzeka. Ja 
bym rzeczywiście chciała, żeby w Polsce sport był 
traktowany jako bardzo ważny – i edukacyjnie, i spo-
łecznie – obszar działania.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo. Urosłem trochę, bo jestem 

z Torunia, Pani Minister. Na pewno by się tam znalazł 
jakiś klub, który narzeka, ale rzeczywiście sytuacja 
jest niezła.

Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów chce zadać 
pytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Zatem bardzo dziękuję za odpowiedzi, Pani 
Minister.

Otwieram dyskusję.
Do dyskusji zapisali się jak na razie panowie se-

natorowie: Stanisław Gogacz, Marek Rocki i Henryk 
Cioch.

Bardzo proszę, pan senator Stanisław Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Szanowni Państwo! Pani Minister!
Chciałbym przede wszystkim – w imieniu pana 

senatora Henryka Ciocha, jak również własnym – 
złożyć poprawkę, o której już wspominałem w pyta-
niach. To tę poprawkę teraz przekazuję. Chciałbym 
ponadto uzasadnić, dlaczego zdecydowaliśmy się, 
ja i pan profesor, na przedstawienie tej poprawki. 
Ona sprowadza się do tego, aby… Chodzi o nowy 
art. 12a, który został wprowadzony w proponowanej 
nowelizacji. Zmierza on do tego, aby doprowadzić do 
zdegradowania wielu polskich związków sportowych 
do roli stowarzyszeń. I kiedy my tu rozmawiamy o tak 
ważnym obszarze, jakim jest sport, to oczywiście do-
tykamy czegoś, co powinno znajdować się w ustawie 
o zdrowiu publicznym, gdzie dużo miejsca poświęca 
się stylom życia. Styl życia to między innymi sport, 
wychowanie fizyczne. Styl życia stanowi 50% czyn-
ników, które decydują o tym, że człowiek jest zdrowy 
albo nie jest zdrowy. Medycyna naprawcza to tylko 
10%, a 50% to styl życia. Kiedy rozmawiamy o tak 
ważnym, tak newralgicznym obszarze, jakim jest 
zdrowie fizyczne, styl życia, to powinna się zapalać 
czerwona lampka i powinnyśmy być bardziej czujni, 
bardziej wrażliwi niż przy okazji innych ustaw. A to 
dlatego, że wspomniane kwestie mogą się później 
przełożyć na choroby cywilizacyjne. Dlatego dzi-
siaj, kiedy rozmawiamy o tym, czy jest zasadne, czy 
będzie pożyteczne to, że tak wiele związków sporto-
wych straci swój status związku sportowego, kiedy 
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(senator S. Gogacz) ustawa mówi o tym, że nie powinny istnieć na przy-
kład dwa polskie związki bokserskie, bo wtedy nie 
byłoby wiadomo, który z nich jest tym właściwym. 
W związku z tym, jeżeli ktoś organizuje mistrzostwa 
Polski, przepraszam, w cymbergaju, to w dalszym cią-
gu będzie je organizował, nic nie stoi na przeszkodzie, 
bo ta ustawa tego nie dotyczy. Zwrócę uwagę jeszcze 
raz na słowa: mistrzostwa Polski w danym sporcie. 
W związku z tym nie istnieje tutaj żaden niepokój 
związany z tym, że to jest niesłuszne…

Wrócę jeszcze do kwestii sposobu finansowania 
AZS. Chciałbym ją omówić w związku z pytania-
mi senatora Matusiewicza. Akademicki Związek 
Sportowy od lat bierze udział w konkursach o finan-
sowanie i uzyskuje środki między innymi na finanso-
wanie akademickich centrów szkolenia sportowego. 
I właśnie w taki sposób studenci sportowcy są finan-
sowani. Ci studenci występują także na olimpiadach 
czy na uniwersjadach w dyscyplinach, w przypadku 
których funkcjonują polskie związki sportowe, i w ten 
sposób, można powiedzieć, są finansowani dwuto-
rowo. Bo polskie związki sportowe uczestniczące 
w procesie szkolenia pozwalają na to, żeby oni pod-
czas akademickich mistrzostw Polski reprezentowali 
AZS. A jak jadą na olimpiadę, reprezentują Polskę. 

Kłopot, jaki dostrzegam, jeśli chodzi o system fi-
nansowania, ale nie w ministerstwie sportu, związany 
z AZS, polega na tym, że w ustawie o szkolnictwie 
wyższym powiedziane jest, że rektor może zareje-
strować organizację studencką, ale w tej organizacji 
mogą być tylko studenci i pracownicy. Jeśli w takiej 
organizacji znajdą się dzieci, czyli jeśli uczelniany 
klub AZS chciałby szkolić dzieci, młodzież, młodych 
ludzi, którzy nie są studentami, to takiej organizacji 
rektor nie może zarejestrować, co oznacza, że nie 
może jej również finansować. I tu jest pewien kło-
pot związany z działaniem AZS. Jesteśmy pomiędzy 
dwoma ministerstwami, pomiędzy ministerstwem 
sportu a ministerstwem nauki i szkolnictwa wyższe-
go, i bardzo liczę na to, że porozumienie pomiędzy 
ministrami, którego kolejna edycja będzie podpisana, 
będzie sprzyjało rozwojowi AZS. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I jako na razie ostatni pan senator Henryk Cioch.

Senator Henryk Cioch:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wcale się nie dziwię, że jest dyskusja, że jest żywa 

dyskusja, że są odmienne zdania. No, trudno, żeby 
nie było, ponieważ jest to ustawa zbyt ważna. Nawet 
jeśli weźmiemy pod uwagę senatorów, bez względu na 
opcje, to zobaczymy, że w Senacie, w tej niewielkiej 

ćwiczących jest siedemdziesiąt tysięcy, jeżeli Polski 
Związek Taekwondo to dwanaście i pół tysiąca 
ćwiczących, a Polski Związek Tańca Sportowego 
– dwa i pół tysiąca… Oblicza się, że wspomniana 
degradacja może dotknąć związki, w których ćwi-
czy w sumie ponad dwieście pięćdziesiąt tysięcy 
osób, przeważnie młodych ludzi. Dzisiaj na jednym 
z portali internetowych znalazłem informację, że co 
dziesiąty uczeń otrzymuje zaświadczenie od lekarza, 
że nie musi uczestniczyć w zajęciach wychowania 
fizycznego. Przez ileś lat liczba lekcji wychowania 
fizycznego była zmniejszana. Związki sportowe stały 
się atrakcyjne tych młodych ludzi. Skoro oni chcą 
przychodzić, poświęcać swój wolny czas, ćwiczyć 
i wykształcać wzorce, które dla innych młodych 
ludzi… I właśnie w takim momencie otrzymujemy 
sygnał o tym, że zmiana ustawy spowoduje, że te 
związki będą mniej atrakcyjne, że tych konkursów, 
tych zawodów o których traktuje art. 13 ust. 1, już 
nie będzie można przeprowadzać tak jak do tej pory. 
I stąd poprawka i prośba, żebyśmy tego art. 12a nie 
przyjmowali. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze pan senator Marek Rocki, 

AZS, bardzo proszę.

Senator Marek Rocki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Szanowni Państwo!
Chciałbym zaprotestować przeciwko części wypo-

wiedzi pana senatora Gogacza, w której pan senator 
powiedział o degradacji polskiego związku sporto-
wego do roli stowarzyszenia. Od jakiegoś czasu re-
prezentuję Akademicki Związek Sportowy, który jest 
stowarzyszeniem, i ani ja, ani członkowie AZS nie 
czujemy się z tego powodu zdegradowani czy gorsi. 
Dodam, że od paru dni trwa uniwersjada w Gwangju. 
Parę dni temu zdobyliśmy trzechsetny medal. Na dzi-
siaj medali jest osiem… Awansowaliśmy na dzie-
siąte miejsce i dzieje się tak mimo tego, że jesteśmy 
stowarzyszeniem. Co prawda, działamy od 1908 r. 
i nasza pozycja jest utrwalona. Myślę, że kluczowe 
nieporozumienie dotycząc wypowiedzi pana sena-
tora polega na tym, że przeczytał pan szybko, ale 
nie zwrócił uwagi na to, że tam jest mowa o danym 
sporcie. Jeśli według pana wypowiedzi likwidowa-
ny polski związek sportowy organizuje mistrzostwa 
Polski w danym sporcie, to nic nie stoi, w mojej opinii, 
na przeszkodzie, aby taki związek w dalszym ciągu 
organizował mistrzostwa Polski w danym sporcie. Ta 
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(senator H. Cioch) my co roku uchwalamy budżet i, jak powiedziałem, 
około 200 milionów zł z budżetu idzie na związki 
sportowe. W jaki sposób następuje dystrybucja, czy 
jest on sprawiedliwa, czy niesprawiedliwa, to jest 
inna kwestia. Jak powiedziałem, 7% tych środków 
otrzymują polskie związki sportowe, które zrzeszają 
członków uprawiających dyscypliny nieolimpijskie. 
Preferowane są polskie związki sportowe, które zrze-
szają członków uprawiających dyscypliny olimpijskie.

Nie rozumiem także, z czego wynika – przecież 
przynależność do związków sportowych, do stowa-
rzyszeń jest dobrowolna – konieczność przekształ-
cania związków sportowych w stowarzyszenia, co 
dla nich oznacza jednoznaczną dyskryminację. Mój 
przedmówca wskazał wyraźnie, na czym ta dyskry-
minacja polega, w związku z czym nie będę się po-
wtarzał. Dlatego uważam, iż złożenie tej poprawki, 
którą przedłożył przed chwilą pan senator Stanisław 
Gogacz, jest jak najbardziej zasadne.

Poza tym jeżeli chodzi o ocenę merytoryczną tego 
projektu – zaznaczam: składanego z inicjatywy rządu, 
nie żadnej partii – to dokonał jej pan Grzegorz Ciura, 
który zwrócił w zasadzie uwagę… niejako uprzedził 
wskazanie tych wszystkich problemów, o których 
my dyskutujemy przez bodajże już półtorej godziny. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I pan senator Robert Dowhan. Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Ja tak trochę ad vocem wypowiedzi moich kole-

gów z Prawa i Sprawiedliwości. Był pewien okres na 
dostosowanie się. W profesjonalnym sporcie czasami 
trzeba trochę wyrzeczeń, a przede wszystkim trochę 
dobrej woli, żeby dostosować związki sportowe do 
wymogów ustawy, ustawy, którą chwalimy się jako 
Polska, bo jesteśmy jednym z nielicznych krajów, 
który ma ustawę o sporcie; ja bardzo się cieszę, że 
mamy tę ustawę.

W nawiązaniu do mojego pytania do pani minister, 
powiem, że to, co było do tej pory, a więc ta zniesiona 
obligatoryjność odwoływania się do trybunału arbi-
trażowego, nie przyniosło jakichś takich wydarzeń, 
które mogłyby zaburzyć działalność lig, zaburzyć 
działalność związków sportowych i skłaniałyby do 
tego, żeby wracać do tego zapisu.

Jeszcze raz zwracam się z prośbą i zgłoszę po-
prawkę, aby ten zapis zmienić… Jeżeli dany zwią-
zek sportowy nie posiada tych instancji, do których 
może się odwołać, to oczywiście jest to jak najbar-
dziej zasadne, ale chodzi o to, żeby nie obciążać tych 

liczbie stu senatorów są i dawni sportowcy, i działacze 
sportowi, byli i aktualni, ale są też osoby, które pro-
fesjonalnie zajmują się prawem stowarzyszeniowym, 
prawem sportowym. Ja nie mówię o sobie, a jeżeli 
chodzi o arbitraż sportowy, międzynarodowy i krajo-
wy, to mój syn tym się zajmuje i przestał się zajmować 
po tych zmianach, o których powiedział pan senator 
Dowhan, ponieważ kiedyś była droga obligatoryj-
na, a później stała się ona drogą fakultatywną. Ale 
mniejsza o to.

Przechodzę do meritum, proszę państwa. 
Oczywiście zdania są podzielone, ale to, co jest naj-
istotniejsze, to to, jakie stanowisko w tym przedmio-
cie zajęli konstytucjonaliści. Nowelizacja ta, jeżeli 
zostanie uchwalona i wejdzie w życie, z pewnością – 
daję gwarancję – trafi do Trybunału Konstytucyjnego. 
I bez względu na kadencję… Mogę państwu oświad-
czyć, że niezależnie od tego, czy to zrobi któryś klub, 
czy w ogóle klub albo rzecznik, to takowy wniosek 
zostanie złożony. Stanie się tak z dwóch przyczyn. 
Rzadko się zdarza, żeby Biuro Analiz Sejmowych 
dokonało jednoznacznie negatywnej merytorycz-
nej oceny nowelizacji. A zupełnym ewenementem 
jest to, że wybitny konstytucjonalista, profesor nauk 
prawnych – który niedawno został przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony bardzo wyso-
kim odznaczeniem państwowym za współpracę z pre-
zydentem w zakresie oceny ustaw z punktu widzenia 
zgodności z konstytucją – konkretnie pan profesor 
Dariusz Dudek jeszcze przed uchwaleniem tejże usta-
wy ocenił ją w sposób jednoznacznie negatywny, we 
wnioskach pisząc, iż jest ona niezgodna z zasadami 
i przepisami konstytucji, i wskazując wiele wzorców, 
które ta nowelizacja narusza, a więc art. 2, 7, 31, 32, 
12, 58, 68 ust. 5 konstytucji. Tak więc reasumując, 
powiem, że jeżeli nawet ta ustawa zostanie uchwa-
lona, to daję gwarancję, proszę państwa, że trafi ona 
do Trybunału Konstytucyjnego.

A teraz od siebie. Ja bardzo cenię panią minister, 
bo byłem jej fanem, pamiętam, jak pani minister Idzi 
zdobywała trzykrotnie mistrzostwo świata – trzy-
maliśmy za nią kciuki – oczywiście w czasach swo-
jej młodości. No ale sytuacja jest taka: jeżeli polski 
związek sportowy, który działa na podstawie ustawy 
o sporcie, traci status związku sportowego i staje się 
stowarzyszeniem, a dzisiaj rano była już debata na 
temat stowarzyszeń, które mają różny status, które 
mogą korzystać ze wsparcia, z 1%, mogą ubiegać się 
o dotacje, ale pod pewnymi warunkami… No, abso-
lutnie ja tych wniosków nie mogę podzielić, ponieważ 
związki sportowe to są szczególne stowarzyszenia, 
które mają szczególny status, które między innymi, 
Pani Minister, są dotowane bezpośrednio z budże-
tu i mają roszczenia w tym przedmiocie. Przecież 
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(senator R. Dowhan) Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani Minister, już za moment oddam Pani głos, bo 

chyba już nie ma więcej głosów w dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Bardzo proszę panią minister o zabranie głosu, 

ewentualne o ustosunkowanie się do tych wniosków 
i do głosów w dyskusji…

Jeszcze chciałbym poinformować, że wnioski 
o charakterze legislacyjnym na piśmie zgłosili pano-
wie senatorowie Stanisław Gogacz i Henryk Cioch, 
wspólnie, oraz pan senator Robert Dowhan.

Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Dorota Idzi:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panowie Senatorowie, odpowiadając na wnioski 

pana senatora, chciałabym doprecyzować to, co po-
wiedziałam wcześniej, bo może nieprecyzyjnie się 
wyraziłam. Polskie związki sportowe, które utracą 
status, bo nie posiadają zaświadczenia o przynależ-
ności do międzynarodowej federacji uznawanej przez 
MKOl, staną się związkiem sportowym działającym 
w formie związku stowarzyszeń. I tutaj jest niewielka 
różnica, bo na mocy ustawy, czyli art. 6 pkt 1…

(Senator Henryk Cioch: Jeszcze gorzej.)
Czyli muszą być to kluby sportowe, a nie osoby 

fizyczne. Chciałabym jeszcze precyzyjnie odpowie-
dzieć panu senatorowi na pytanie, które pan zadał 
wcześniej wśród pytań do mnie skierowanych. Otóż 
oczywiście znana jest mi opinia profesora Dudki…

(Senator Henryk Cioch: Dudka.)
…ale my również poprosiliśmy o niezależną opi-

nię; mam opinię profesora Marka Chmaja, który…
(Senator Henryk Cioch: Znam jednego i drugiego.)
(Rozmowy na sali)
…również odnosi się do tej sytuacji i do noweli-

zacji. Tak że myślę, że problem wszystkim jest znany. 
Możemy posługiwać się różnymi argumentami po 
obu stronach, ale my wychodzimy naprzeciw tym 
związkom sportowym, chcemy, żeby działały, żeby 
miały dofinansowanie zgodnie z obowiązującą usta-
wą, bo nie tworzymy nowej ustawy, my tylko dopre-
cyzowujemy istniejącą ustawę.

Jeszcze odniosę się do kwestii finansowania. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki dzieli pieniądze zgod-
nie z algorytmem, który również był weryfikowany przez 
NIK. Proszę mi wierzyć, pieniądze są dzielone na podsta-
wie wyników sportowych, na podstawie liczby zawod-
ników, planów, które są realizowane. Tak więc wszystko 
jest transparentne i zgodne z zasadami. Nikogo nie wy-
różniamy, obowiązuje zasada równości. Bardzo dziękuję.

związków, w których tych spraw może być bardzo 
dużo, w przypadku których ligi toczą się szybko i dla 
dobra sportu potrzeba, aby te decyzje zapadły bardzo 
szybko.

Oczywiście zawsze, tak jak pani powiedziała, 
i z tym wszyscy się zgadzamy, musi być równość 
wobec prawa. Ta równość jest, bo każdy może się 
odwołać do Sądu Najwyższego. Niezależnie od tego, 
jaki związek reprezentuje i jakie dostał orzeczenia, 
Sąd Najwyższy zawsze ma tę władzę, aby rozpatrzyć 
taki wniosek.

I bardzo proszę, aby nad tym jeszcze raz się po-
chylić. Jest to, wydaje mi się, sprawa tylko technicz-
na, która nie wpłynie na jakiekolwiek rozgrywki. 
Miejmy na uwadze sytuację klubów, które przeżyły 
degradacje za sprawy chociażby korupcyjne, klubu 
Widzew Łódź czy klubu Szczakowianka Jaworzno. 
Tych klubów dzisiaj nie ma, ale arbitraż…

(Senator Stanisław Kogut: Widzew jest…)
Oczywiście. …Z przyczyn formalnych uchylił… 

Dzisiaj klubów nie ma, a występują o potężne odszko-
dowania, bo skończyła się liga, ale są prawa do praw 
telewizyjnych czy umów sponsorskich.

W nawiązaniu do mojego pytania o VAT po-
wiem, że cieszę się, że być może w przyszłości uda 
nam się jeśli nie wycofać, to zmniejszyć podatek 
VAT. Jest to ważne szczególnie w przypadku spor-
tu dzieci i młodzieży. Oczywiście kluby stosują 
różne metody, aby zapełniać stadiony. I na pewno 
mój klub i inne wpuszczają dzieci czy to z domów 
dziecka, czy w ramach zorganizowanych grup ko-
lonijnych, czy innych, tak aby mogły one uczest-
niczyć w rozgrywkach i nie płacić za wstęp. Te 8% 
to jest jednak duża kwota, jeżeli chodzi o bilety na 
imprezy sportowe.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na kwestię, 
która być może… na pewno nie jest powiązana 
z ustawą o sporcie, tylko raczej z ustawą o bezpie-
czeństwie imprez masowych, a więc na słynną piro-
technikę i fajerwerki. Wiadome jest, że wnoszenie 
takich materiałów jest zabronione, ale jeżeli kibice 
chcą, to i tak takie materiały wnoszą. Są kontrower-
sje co do tego, później są ścigani z urzędu, policja ma 
dużo pracy. Czy nie lepiej pomyśleć, aby ten przepis 
złagodzić, ale żeby oczywiście odbywało się pod 
kontrolą? Chodzi o to, żeby na przyszłość zastano-
wić się, aby była możliwość zorganizowania takich 
pokazów pirotechnicznych podczas oprawy imprez 
stadionowych, ale za zgodą i wiedzą organizatora 
oraz pod ścisłą kontrolą chociażby straży pożarnej 
tak, jak jest w innych krajach. Wtedy można było-
by, jak mi się wydaje, dogadać się także z grupami 
kibicowskimi i wspólnie to zorganizować. Składam 
poprawkę. Dziękuję bardzo.
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Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Obrony Narodowej, które odbyły wspól-
ne posiedzenie w tej sprawie w dniu 11 czerwca 
2015 r. Komisje wnoszą o przyjęcie tego projektu 
bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców, którym jest również pan senator Mamątow.

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

Witam pana ministra Marka Buciora, witam panią 
minister Bożenę Żelazowską, zastępcę szefa Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
a także pana Jana Żaryna, eksperta.

Czy pan minister chciałby zabrać głos w imieniu 
rządu i ustosunkować się do przedstawionego pro-
jektu ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej Marek Bucior: Jestem zobligo-
wany zgłosić jedno zastrzeżenie.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze, trybuna jest pańska.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marek Bucior:
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Chcę zgłosić jedno zastrzeżenie. Mam pełną świa-

domość, że podmioty, które są uprawnione do kon-
struowania projektów ustaw, a więc mają inicjatywę 
legislacyjną, oczywiście są niezależne od pozostałych 
podmiotów. Ponadto jeżeli rząd przedstawia stano-
wisko, to dopiero wtedy, gdy ma do czynienia z już 
przyjętym projektem ustawy – a w tym momencie 
oczywiście coś takiego jeszcze nie występuje, po-
nieważ Senat dopiero konstruuje swoje stanowisko, 
konstruuje dopiero projekt ustawy. Dlatego też Rada 
Ministrów w tej chwili nie posiada swojego stanowi-
ska, nie ma stanowiska rządu w tej sprawie.

Ale ponieważ w dniu wczorajszym do mini-
sterstwa pracy, do pana ministra Kosiniaka wpły-
nęło w sprawie tego przedłożenia wystąpienie pani 
minister Hanny Majszczyk, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Finansów, to uznaję, że muszę pań-
stwa z tym stanowiskiem zapoznać. Otóż pani mini-
ster podkreśliła, że projekt tego przedłożenia otrzy-
mała od przewodniczącego Komisji Ustawodawczej 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w piśmie z dnia 
20 kwietnia 2015 r. Ale, jak rozumiem, żadnego sta-
nowiska ministra finansów w tej kwestii nie widać 

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuje bardzo, Pani Minister.
Ponieważ, jak już wspomniałem, zostały zgło-

szone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę 
Komisję Budżetu i Finansów Publicznych, Komisję 
Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustosun-
kowanie się do przedstawionych wniosków i przygo-
towanie wspólnego sprawozdania.

Informuję ponadto, że głosowanie w sprawie roz-
patrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Dziękuję, Pani Minister, za obecność.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiem-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektó-
rych osobach będących ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji i zawarty jest w druku nr 854, a sprawozda-
nie komisji – w druku nr 854 S.

I to sprawozdanie w imieniu Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Obrony 
Narodowej przedstawi Wysokiej Izbie pan senator 
Robert Mamątow. Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Robert Mamątow:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach 

oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego oraz niektórych 
innych ustaw znajduje się w druku senackim nr 854, 
a w druku nr 854 S znajdą państwo materiał porów-
nawczy.

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Projekt 
ten ma na celu objęcie uprawnieniami do świadczeń 
pieniężnych wynikających z ustawy o kombatantach 
żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymuso-
wo zatrudnionych w latach 1949–1959 z przyczyn 
politycznych w kopalniach węgla, kamieniołomach 
lub zakładach rud uranu, a także żołnierzy z po-
boru z 1949 r. wcielonych z powodów politycznych 
do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” 
i przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla lub 
kamieniołomach.

Marszałek Senatu w dniu 25 marca 2015 r. skie-
rował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
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(podsekretarz stanu M. Bucior) sensie jest ono prawdziwe. Ale zwracam uwagę, że 
w tej chwili nie mamy jeszcze do czynienia z pro-
jektem senackim. Z projektem senackim będziemy 
mieli do czynienia dopiero po trzecim czytaniu, po 
przyjęciu tego projektu przez Senat. To oznacza 
tylko tyle, Panie Senatorze, że na odpowiednich 
etapach prac przedstawiciele poszczególnych mini-
sterstw przedstawią swoje stanowiska i, jak wiem – 
a sprawdzałem to na stronie internetowej dotyczącej 
tego punktu, który dziś omawiamy – minister pracy 
przedstawił swoje stanowisko, jak również przedsta-
wił swoje stanowisko chociażby szef urzędu kom-
batantów, minister obrony narodowej… Nie wiem, 
czy jest ono pisemne, ale przecież byłem podczas 
prac komisji i wiem, że minister obrony narodo-
wej wskazał na pozytywne stanowisko… Pamiętam 
również, że podczas obrad połączonych komisji była 
obecna przedstawicielka ministra finansów w randze 
bodajże głównego specjalisty, która przedstawiła 
stanowisko Ministerstwa Finansów. Ja w tej chwili 
oczywiście jestem zobligowany, wystąpieniem pani 
minister Majszczyk, do przedstawienia również sta-
nowiska ministra finansów, ponieważ pani minister 
wskazała, że, jak rozumiem, do tej pory nie było 
to dane uczynić Ministerstwu Finansów. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
(Senator Robert Mamątow: Panie Marszałku, 

można?)
Proszę bardzo, pan senator Mamątow.

Senator Robert Mamątow:

Dziękuję bardzo.
Ale, Panie Ministrze, pan był na posiedzeniach 

komisji i pan widział, że suma 32 miliony padła…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 

i Polityki Społecznej Marek Bucior: Ja ją podkreśla-
łem, ja ją podawałem.)

I wszyscy to zaakceptowaliśmy. A dzisiaj, z całym 
szacunkiem, pan występuje i mówi, że jest sprzeciw 
pani minister finansów, chociaż wtedy już o tym wie-
działa i nic takiego nie było… Z czego to wynika, 
że wtedy pani minister powiedziała, że się zgadza, 
a dzisiaj pan mówi, że pani minister się nie zgadza?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej Marek Bucior: Czy mogę, Panie 
Marszałku?)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

na stronach internetowych, na których zostały przed-
stawione informacje o stanowiskach odpowiednich 
podmiotów. Chcę wskazać, że pani minister pod-
kreśla, iż koszt tego przedłożenia będzie oscylował 
w okolicach 32,3 miliona zł, wskazuje ona również, 
że będzie to oznaczało wzrost wydatków z budżetu 
państwa. W związku z tym pani minister Majszczyk 
podkreśla swój sprzeciw wobec tego przedłożenia ze 
względu na skutki finansowe dla budżetu państwa.

Ja z kolei ze strony ministerstwa pracy chcę 
podkreślić, że oczywiście projekt stanowiska rządu 
i stanowisko rządu będą możliwe do przedstawienia 
dopiero po ewentualnym przyjęciu projektu przez 
Senat, w trakcie prac sejmowych. Dziękuję bardzo.

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

dłużej niż minutę zapytania do obecnego na posiedze-
niu przedstawiciela rządu, związane z omawianym 
punktem porządku obrad. Nie ma takich…

A, pan senator Rulewski.
Proszę bardzo, Panie Ministrze, na mównicę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, w świetle oświadczenia pani 

Majszczyk to nie jest nic zaskakującego, że po czasie 
w sposób histeryczny reaguje się na prace parlamentu, 
bo już nie tylko Senatu. Obawiam się, że ta opinia, 
którą pan przedstawił, będzie powtórzona również 
wtedy, kiedy Sejm skończy pracę. I moje pytanie jest 
takie: jaki jest sens zapraszania na posiedzenia komi-
sji przedstawicieli rządu, jeśli oni nie zajmują stano-
wiska? I czy jest sens pracy bez stanowiska rządu? 
Jaka to wykładnia mówi, że rząd może się uchylać od 
wydawania opinii, wbrew wystąpieniom parlamentu?

Panie Marszałku, ja bym prosił o odnotowanie tej 
uwagi. Bo my gubimy się w tych procesach legisla-
cyjnych, zresztą nie tylko my, ale i opinia publiczna.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marek Bucior:
Dziękuję bardzo.
Nie jest prawdziwe to stwierdzenie, ponieważ… 

Ono jest prawdziwe tylko w tym zakresie, że nie ma 
stanowiska rządu wobec projektu senackiego. W tym 
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stąpieniu do ministra pracy zwróciła uwagę na to, 
że – wyraźnie to podkreślała – stanowisko ministra 
finansów w tym zakresie jest negatywne. I ja tylko 
to podkreśliłem. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję
Proszę bardzo, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, przepraszam, z całym sza-

cunkiem do pana ministra, z którym bardzo dobrze 
można się i kłócić, i polemizować, i popierać, ale 
ja muszę zapytać, Panie Marszałku, w jakim cha-
rakterze pan minister teraz występuje, że informuje 
nas o wewnętrznej korespondencji rządu. Nas to nie 
interesuje. To jedno pytanie.

Drugie pytanie. Jak my możemy z pełną odpo-
wiedzialnością podejmować decyzje, skoro rząd 
zaproszony do przedstawienia swojej opinii nie jest 
w stanie tej opinii zaprezentować.

Zwracam uwagę, Panie Ministrze, że to prawda, 
że teraz to jest projekt…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej Marek Bucior: Tak.)

…ale za chwilę możemy podjąć w tej sprawie 
uchwałę. Wtedy już niestety…

(Senator Robert Mamątow: Może być.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 

i Polityki Społecznej Marek Bucior: Wtedy zostanie 
przedstawione stanowisko rządu.)

Nie, przecież…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, 

czy ma pan pytanie? Bo to nie jest pytanie, to jest 
wypowiedź. Niech pan się zapisze…)

Tak, pytanie jest takie: czy rząd może i czy powi-
nien przedstawiać opinię po podjęciu uchwały, czy 
przed jej podjęciem?

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Nie ma stanowiska rządu. Tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 

i Polityki Społecznej Marek Bucior: Tak.)
Nie ma stanowiska rządu…
(Senator Jan Rulewski: Jeszcze pytanie, w jakim 

charakterze pan minister tu występuje.)
…ale, Panie Senatorze, to nie oznacza, że nie mo-

żemy procedować nad tym projektem. Będziemy nad 
nim procedować.

(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, pytanie 
było precyzyjne: w jakim charakterze występuje pan 
minister?)

W charakterze ministra.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marek Bucior:

Dziękuję bardzo.
Ja chcę jeszcze raz podkreślić: podczas posiedzenia 

połączonych komisji wyraźnie powiedziałem, że stano-
wiska rządu do projektu, który jest dopiero konstruowa-
ny, nie ma. Dopiero po przyjęciu odpowiedniego pro-
jektu będzie konstruowane stanowisko rządu na etapie 
prac sejmowych. I to wyraźnie powiedziałem. Również 
podczas posiedzenia połączonych komisji wskazywa-
łem na koszt, który będzie wynikał z przyjęcia tej usta-
wy. I zresztą zostało to wyraźnie zapisane w notatce ze 
wspólnego posiedzenia połączonych komisji, w której 
zostało wspomniane tak: „Wiceminister pracy Marek 
Bucior wyjaśnił, że na wstępnym etapie prac legisla-
cyjnych nad inicjatywą ustawodawczą z zasady nie 
ma stanowiska rządu. Poinformował, że łączny koszt 
wprowadzenia ustawy w życie będzie wynosił około 
30 milionów zł”; i dalej czytamy: „Przedstawicielka 
Ministerstwa Finansów Elżbieta Nowak-Wilkowska 
wyjaśniła, że zgodnie ze stanowiskiem resortu środki 
finansowe na realizację ustawy powinny pochodzić 
z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
po niezbędnej wewnętrznej korekcie zaplanowanych 
wydatków”. Tyle jest wskazane na temat wystąpienia 
przedstawiciela ministra finansów.

Ponieważ mam świadomość, że w dokumentach 
zamieszczonych na stronie internetowej nie ma stano-
wiska ministra finansów, a pani minister Majszczyk 
wystąpiła z takim stanowiskiem do ministra pracy 
– a minister pracy nie jest inicjatorem tego przedłoże-
nia – czuję się zobowiązany do przekazania państwu 
stanowiska ministra finansów. Jednocześnie podkre-
ślam, że rząd na tym etapie – jest to etap konstru-
owania przedłożenia w tym wypadku przez Senat 
– tak jak nie ingeruje w przedłożenie senackie, tak 
również nie ingeruje w konstruowane wnioski posel-
skie. Trudno żeby rząd na przykład określał klubowi 
opozycyjnemu, co może być w projekcie przygoto-
wywanym przez posłów opozycyjnych tudzież nawet 
przez posłów z koalicji rządowej. W związku z tym 
te projekty powstają, są zgłaszane, a następnie są 
przekazywane do laski marszałkowskiej. I wówczas 
rząd, jeżeli zostanie poproszony o stanowisko, to ta-
kie stanowisko zostanie przez rząd skonstruowane. 
Ale proszę również zrozumieć, że stanowisko Rady 
Ministrów jest stanowiskiem wynikowym różnych 
stanowisk poszczególnych ministrów. Ja na tym etapie 
prac nie przesądzam o tym, jakie będzie stanowisko 
Rady Ministrów, bo ja nie wiem, jakie ono będzie. 
Określenie tego stanowiska będzie dopiero możliwe 
po przyjęciu go przez rząd, przez Radę Ministrów. 
Zgłaszam jedynie, że pani minister Majszczyk w wy-
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(marszałek B. Borusewicz) pochodzenie społeczne, przeszłość polityczna, opinia 
miejscowej bezpieki i narodowość. Kierowano się 
kryteriami ideologicznymi, pochodzenia społeczne-
go. Miało to charakter represji. Harcerze z Szarych 
Szeregów, byli żołnierze Armii Krajowej lub żołnie-
rze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, członkowie 
rodzin więźniów politycznych wciągnięci w ten spo-
sób do wojska nie mieli praktycznie żadnych szans, 
aby skarżyć się na warunki panujące w miejscu pracy, 
nie mieli też żadnych szans na ucieczkę. Warunki 
pracy i warunki bytowe żołnierzy górników były 
katastrofalne. Nie tylko były one wynikiem plano-
wanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej za-
stosowania represji wobec poborowych, ale także wy-
nikały z niedostosowania warunków zakwaterowania 
do liczby zatrudnionych. Przedłużano ponad normę 
dzień pracy, a warunki mieszkaniowe – brak pościeli 
i pożywienia czy opieki medycznej – były tragiczne.

W latach 1949–1959 do kopalń i kamieniołomów 
trafiło ponad dwieście tysięcy poborowych. Szacuje 
się, że w wyniku katorżniczej pracy ponad tysiąc 
z nich zginęło, a kilkanaście tysięcy straciło zdrowie 
lub przypłaciło służbę przedwczesną śmiercią.

(Rozmowy na sali)
Ja mam prośbę, żeby nie rozmawiać, proszę pań-

stwa, bo to rozprasza…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bardzo, 

Panie Senatorze, niech pan kontynuuje.)
Zgodnie z danymi Urzędu do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych żyje około dwudziestu 
siedmiu i pół tysiąca represjonowanych żołnierzy oraz 
około dwudziestu tysięcy wdów po nich. Maksymalna 
wysokość dodatku pieniężnego dla tych żołnierzy 
górników w 2014 r. wynosiła 206 zł miesięcznie. Ci, 
którzy są zaliczani do jednej z grup inwalidzkich 
w związku z uszczerbkiem na zdrowiu powstałym 
wskutek represji, są też uprawnieni do świadczeń 
ustawowych z ustawy o inwalidach wojennych.

Co do oceny skutków finansowych, to ge-
neralnie Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych podtrzymuje wyliczenia z grudnia 
2014 r. i szacuje, że koszty wejścia w życie ustawy będą 
wynosiły około 32 milionów zł rocznie. Na podstawie 
danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o liczbie 
oraz wysokości wypłacanych świadczeń pieniężnych 
dla żołnierzy górników w pierwszym kwartale 2015 r., 
po uwzględnieniu waloryzacji w roku 2015, ustalono, 
że roczne koszty podniesienia wysokości świadczeń 
pieniężnych dla żołnierzy górników do wysokości do-
datków kombatanckich wyniosą około 5,7 miliona zł, 
a dodatków kompensacyjnych dla żołnierzy górni-
ków – około 7,2 miliona zł, co daje w sumie około 
12,9 miliona zł rocznie. ZUS podkreśla, że nie posiada 
informacji o liczbie wdów po żołnierzach górnikach, 
stąd nie jest w stanie oszacować kosztów wypłaty do-
datków kompensacyjnych dla wdów po żołnierzach 

(Wesołość na sali)
(Senator Jan Rulewski: Ale zaproszony był przed-

stawiciel rządu.)
Panie Senatorze, skierowałem zaproszenie do mi-

nisterstwa i pan minister przyszedł na to posiedzenie, 
za co mu dziękuję.

(Senator Jan Rulewski: Ja też.)
Nie ma stanowiska rządu, ale to nie oznacza, że 

nie możemy procedować.
(Senator Jan Rulewski: Ale najwięcej się mówiło 

o pani Majszczyk, a ja jej nie widzę, nie ma jej.)
Panie Senatorze, ma pan jeszcze jakieś pytanie? 

Nie?
To dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 

i Polityki Społecznej Marek Bucior: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
I co? Nikt z państwa senatorów nie zapisał się do 

głosu?
(Senator Robert Mamątow: Ja się zapisałem.)
Pan się zapisał i zapisuje się pan senator Rulewski. 

Tak?
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Roberta 

Mamątowa, a pana senatora Rulewskiego dopisujemy 
do listy.

Proszę bardzo.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze zwrócę się do pana ministra, bo szacun-

ki, jakie pan podaje, są fałszywe, one nie do końca są 
prawdziwe. Pan podaje, jaki to byłby koszt w przy-
padku, gdyby dzisiaj objąć tych wszystkich żołnierzy 
górników i wdowy po nich tą ustawą. A to przecież nie 
do końca jest tak, bo przecież niektórzy już korzystają 
z ulg i trzeba by to było pomniejszyć. Ale pan minister 
mnie nie słucha, więc nie będę mówił.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej Marek Bucior: Słucham.)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje senackie poparły projekt no-

welizacji przewidujący objęcie ustawą kombatancką 
tak zwanych żołnierzy górników.

Żołnierzami górnikami określane są osoby, które 
w latach 1949–1959 z powodów politycznych trafia-
ły do kopalń węgla kamiennego, kopalń uranu i do 
kamieniołomów. Żołnierze górnicy zmuszani byli do 
ciężkiej pracy w batalionach – w oddziałach robo-
czych zorganizowanych na wzór sowiecki. Wojskowe 
Bataliony Pracy Przymusowej działały pod nadzorem 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Podstawą kwali-
fikowania poborowych do tego typu jednostek było 
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(senator R. Mamątow) Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czyta-

nia projektu ustawy – to trzecie czytanie obejmowało-
by jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: ustawa o Radzie 
Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 965, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 965 A.

Chciałbym powitać pana ministra Kosiniaka-
Kamysza i trzech wiceministrów, jak również 
innych naszych gości: wiceprzewodniczące-
go Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych, pana Andrzeja Radzikowskiego; 
przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność”, pana Piotra Dudę; panią Annę 
Grabowską z Forum Związków Zawodowych; wi-
ceprezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej 
Polskiej, pana Andrzeja Długosza; pana Jeremiego 
Mordasewicza z Konfederacji „Lewiatan”; pana 
Wojciecha Warskiego z Business Centre Club; pana 
Zbigniewa Żurka z Trójstronnej Komisji do Spraw 
Społeczno-Gospodarczych, przewodniczącego ze-
społu do spraw rozwoju dialogu społecznego.

Wszyscy wyczytani goście będą mogli zabrać głos.
Poproszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej, pana senatora Stanisława 
Koguta, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panowie Ministrowie! Drodzy Goście!
Z ogromną satysfakcją przedstawiam stanowisko 

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
jako senator Rzeczypospolitej, a także jako były 
związkowiec NSZZ „Solidarność”.

Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, 
dyskusja na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej była bardzo merytoryczna. 
W posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele 
wymienionych przez pana marszałka instytucji, ale 
w innych osobach. Byli przedstawiciele czynnika 
społecznego, mojego związku NSZZ „Solidarność”, 
OPZZ i forum; byli przedstawiciele pracodawców – te 
same osoby, co wymienione – a także przedstawiciel 
ministerstwa pracy. Państwo Drodzy, stanowisko ko-
misji jest jednoznaczne.

Może ja najpierw powiem, czego dotyczy ustawa. 
Ustawa dotyczy zmiany – Rada Dialogu Społecznego 
zastąpi komisję trójstronną. Ja na posiedzeniu ko-
misji powiedziałem jasno – ja bym dalej optował za 
komisją trójstronną, ale argumenty przedstawicie-

górnikach. I to tę sumę trzeba by było odjąć od tych 
32 milionów zł, bo gdy żołnierzy górników obejmie 
ustawa kombatancka, to ta suma niejako przejdzie tam 
automatycznie. I wtedy to już nie będzie wysokość 
32 milionów. Ale nie o to chodzi.

Zgodnie z aktualnym oświadczeniem krajowego za-
rządu związku żołnierzy górników, obecnie żyjących 
żołnierzy górników jest około siedmiu tysięcy, a wdów 
po nich – pięć tysięcy. Poza związkiem może być jeszcze 
około 10% żołnierzy górników i wdów po żołnierzach 
górnikach. Dlatego w mojej ocenie, na podstawie tych 
przedstawionych danych, skutki finansowe zamknęły-
by się w kwocie maksymalnie 15 milionów zł rocznie, 
a nie, jak podaje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, około 32 milionów zł rocznie. Urząd 
słusznie zauważył, że śmiertelność tego środowiska 
kształtuje się na poziomie 6% rocznie i z naturalnych 
powodów odsetek ten będzie stale rosnąć, a w ostatnich 
latach procentowy wzrost wysokości świadczeń komba-
tanckich jest niższy niż procentowy spadek liczebności 
środowiska nowych uprawnionych. Można nawet posta-
wić tezę, iż wydatki związane z realizacją ustawy będą 
corocznie maleć.

Wysoka Izbo, proszę o poparcie projektu prezen-
towanej ustawy, co będzie zadośćuczynieniem żyją-
cym jeszcze żołnierzom zastępczej służby wojskowej 
i przymusowo zatrudnianym z przyczyn politycznych 
w kopalniach węgla lub kamieniołomach, wykonują-
cym katorżniczą pracę, jaką zgotowało im komuni-
styczne państwo polskie w latach 1949–1959. Bardzo 
proszę państwa o poparcie tej ustawy. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora Jana Rulewskiego 

o zabranie głosu.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wezwany do dyskusji przez pana marszałka, po 

zapoznaniu się z faktem, że między ministrami nie 
ma wspólnego stanowiska, jak również zaskoczony 
– nie pierwszy raz – opinią pani minister Majszczyk, 
stwierdzam, że nie mogę brać udziału w dyskusji. 
Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana*.

* Senator Rafał Muchacki złożył przemówienie w dyskusji do 
protokołu. Przemówienie – w załączeniu..
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(senator sprawozdawca S. Kogut) szczególniony w ministerstwie pracy – w ustawie jest 
napisane, że w ministerstwie właściwym do spraw 
pracy. Drodzy Państwo, podobnie będzie na szczeblu 
wojewódzkim. Rząd reprezentuje wojewoda. Jeżeli 
chodzi o biura i ich obsługę, to te sprawy ma zabez-
pieczyć pan marszałek województwa.

Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, 
przedstawiam stanowisko komisji: wnosimy o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Ja pana senatora chciałbym zapytać.
(Senator Stanisław Kogut: Proszę bardzo.)
Czy Senat ma się zgodzić na to, że będzie mieć 

obniżoną rangę w stosunku do Sejmu, jeżeli chodzi 
o sprawozdanie? To mnie trochę…

Senator Stanisław Kogut:
Ja uważam, że nie, Panie Marszałku.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
No dobrze, dziękuję. To rozumiem…
(Senator Stanisław Kogut: Proszę. Ja uważam, 

że nie.)
Dobrze. Czy są jakieś…
Pan Senator Borowski. Proszę uprzejmie.
I pan senator Dowhan się zgłasza, tak? Dobrze.

Senator Marek Borowski:

Ja mam pytanie związane właśnie z tym, o czym 
pan senator sprawozdawca wspomniał, to znaczy 
z protestami ze strony Business Center Club. Z tego, 
czego się doczytałem w tym ich proteście, wynika, 
że kwestionują ten przepis, który mówi, że za re-
prezentatywną organizację pracodawców uważa się 
taką, która spełnia różne warunki, ale w tym ma rów-
nież… no, może zacytuję: „posiadają wśród członków 
regionalne organizacje pracodawców o charakterze 
ponadbranżowym, mające siedziby w co najmniej 
połowie województw”. Kwestionują to, stwierdzając, 
że jeśli przyjmie się taką zasadę, to teoretycznie – 
aczkolwiek w Polsce tak nie jest – gdyby w Polsce 
istniała jedna organizacja zrzeszająca pracodawców, 
ale nie miałaby tych członków, siedzib, czyli byłaby 
to reprezentacja bezpośrednia, to ona nie mogłaby 
być członkiem takiej komisji. Więc krótko mówiąc, 
pytanie jest takie: o co tu chodzi?

la ministerstwa, pana wiceministra, pracodawców 
i czynników społecznych przekonały mnie do tego, 
żeby zastąpiła ją Rada Dialogu Społecznego. Państwo 
Drodzy, na górze będzie Rada Dialogu Społecznego, 
a na dole będą wojewódzkie rady dialogu społeczne-
go. Na szczeblu krajowym likwidacji ulega komisja 
trójstronna, a na szczeblach wojewódzkich – woje-
wódzkie komisje dialogu społecznego.

Często zadawane jest pytanie, iluosobowa bę-
dzie ta rada. W ustawie nie jest określone, ile osób 
będzie liczyła rada. To będzie określone w regu-
laminie. Państwo Drodzy, kto powołuje człon-
ków Rady Dialogu Społecznego? Pan prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej. Rada może powoływać 
podkomisje, może powoływać ekspertów mających 
prawo do głosu doradczego. W jej pracach jako eks-
perci z danej dziedziny mogą brać udział przedsta-
wiciele pana prezydenta, banku narodowego i urzędu 
statystycznego, a także innych organizacji, oczywi-
ście na zaproszenie przewodniczącego rady.

Kompetencje rady są, Państwo Drodzy, bar-
dzo, bardzo istotne. To wszystko wymienione jest 
w ustawie, więc nie będę powtarzał. Powiem tyl-
ko, że rada może przesyłać projekty legislacyjne do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej poprzez właściwe-
go ministra. Rada może zawierać ponadzakładowe 
układy zbiorowe pracy, opiniować realizację budżetu 
państwa za pierwsze półrocze, a także opiniować pro-
jekt budżetu państwa z danego roku. Rada ma wiele 
kompetencji.

Drodzy Państwo, przewodniczący rady do 20 lu-
tego każdego roku musi przedstawić program dzia-
łania rady. Corocznie do 31 marca pan przewodni-
czący rady musi przedstawić sprawozdanie Sejmowi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Ja upierałem się przy tym, 
że powinien sprawozdawać także i Senatowi RP, 
no ale… To jest autentyczna demokracja. Państwo 
Drodzy, wszystkie czynniki społeczne… Był tyl-
ko jeden protest – ze strony Business Centre Club. 
Wszyscy pozostali wspólnie dążyli do tego, żeby tę 
ustawę przyjąć bez poprawek. Komisja to przegło-
sowała i proponuje, żeby ją przyjąć bez poprawek.

Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, 
podnoszono, żeby Rada Dialogu Społecznego szybko 
rozpoczęła działalność. Prace nad tą ustawą trwały 
ogółem prawie siedem lat, a w ciągu ostatnich dwóch 
lat były bardzo intensywne. Na posiedzeniu zgłosiłem 
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i moja ko-
misja tę ustawę przyjęła bez poprawek.

Drodzy Państwo, mogą padać pytania… Panie 
Marszałku, od razu to wyjaśnię. Rada Dialogu 
Społecznego posiadać będzie biuro. W świetle usta-
wy będzie mogła być wyposażona we wszelkie tech-
niczne… Posiadać będzie budżet, który będzie wy-
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jest moje zdanie i zdanie komisji – że jak najszybciej 
trzeba podjąć ten dialog, uchwalić ustawę o Radzie 
Dialogu Społecznego, bo na to pracownicy, praco-
dawcy, ministerstwo chyba też, czekają. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Stanisław Karczewski)

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

Senator Robert Dowhan:
Ja zabierałem głos na posiedzeniu komisji właśnie 

w sprawie tego wniosku Business Centre Club. Pan 
marszałek Borowski nieco uprzedził moje pytanie.

Ja nie do końca rozumiem te pojęcia, o których pan 
tak wspaniale mówi, Panie Senatorze. Z jednej strony 
mówimy o dialogu, a z drugiej strony nie chcemy 
pójść na rękę… Owszem, można tworzyć te sztuczne 
struktury w terenie, w kilku województwach, można 
otwierać biura i zatrudniać ludzi, tylko ja pytam: po 
co? Mówimy o dialogu, a tego dialogu nie ma na sali 
komisyjnej – przychodzą ludzie i proszą o wykreśle-
nie kwestii technicznej, a w odpowiedzi… No, jest na 
to blokada. Jak to ma się do siebie?

Senator Stanisław Kogut:
Panie Senatorze, już odpowiedziałem panu se-

natorowi, że jest możliwość… Jako członek komisji 
powiedziałem na posiedzeniu, że jestem przeciwni-
kiem centralizacji władzy. To, co jest proponowane, 
to jest właśnie centralizacja. Chce się, żeby Warszawa 
decydowała o tym, co się ma dziać w województwach. 
A ja jestem za całkowitą decentralizacją władzy, aż do 
samego dołu. Pan jako mój kolega senator z komisji… 
Ja to powiedziałem głośno.

Uważam, Drodzy Państwo, że te dwa lata będą 
wystarczające na dostosowanie struktur. Ja nie szu-
kam, nie wyciągam z sądu gospodarczego danych, jak 
jest kto zarejestrowany, czy to jest faktycznie spółka 
dwóch osób… Mnie to nie interesuje – mnie intere-
suje ustawa. Odpowiadam na pytanie: każdy ma dwa 
lata na dostosowanie struktur. Z tego wychodzi, że 
najbardziej przygotowany jest czynnik społeczny, 
bo tam nie było żadnego konfliktu. Przedstawiciele 
„Solidarności”, OPZZ i forum razem mówili: pro-
simy szybko przyjąć tę ustawę. Ja tu przedstawiam 
stanowisko komisji, nie mówię o własnym zdaniu. 
Jak pan chce usłyszeć, Panie Senatorze Kolego, moje 
zdanie, to powiem panu, że uważam, że i tak to jest 
opóźnione o dwa lata. Bo przez dwa lata nie było 
dialogu. Kiedy został przerwany? To państwo wiecie. 
Wszyscy wiemy. Ja nie chcę tutaj uprawiać polityki, 

Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku, Panie Senatorze Borowski, 
z ustawy jasno wynika, że jest możliwość dostoso-
wania struktur w ciągu dwóch lat. Ja powiem tak: 
ja też tam powiedziałem, żeby panowie ze związ-
ków pracodawców osiągnęli konsensus, bo tam jest, 
Panie Senatorze, górna granica chyba sześćdziesięciu 
tysięcy członków i chodzi o to – no bo jest woje-
wódzka rada dialogu społecznego – żeby tam też były 
struktury. Przedstawiłem to jako były związkowiec 
tak, że nigdy się nie zgadzałem, Panie Senatorze, 
z tym, że byłem przewodniczącym największej cen-
trali branżowej na świecie, jako przedstawiciel NSZZ 
„Solidarność”. Nasze prawo mówi, że związek może 
założyć dziecięciu pracowników. I na spotkania na 
kolei przychodziło siedemdziesięciu związkowców, 
a ja miałem taki sam głos jak ci, którzy mieli dziesię-
ciu członków. W związku z tym trzeba dostosować 
struktury. Ja, Państwo Drodzy, nie będę wchodził 
w struktury pracodawców, choć bardzo jestem zorien-
towany… Bo tam powstała kłótnia, Panie Senatorze 
Borowski, między jednym związkiem pracodawców 
a drugim, że ten związek, który wnosi protest, to jest 
spółka dwuosobowa. Jako senator sprawozdawca nie 
mogę dalej tego ciągnąć. 

Odpowiadam na pytanie: jest możliwość dostoso-
wania struktur. Przedstawiłem zdecydowane stano-
wisko komisji rodziny i polityki senioralnej. Skoro 
dialog między pracodawcami trwa prawie dwa lata 
i wypracowane jest stanowisko, to trudno, żebyśmy 
w ciągu chyba trzech godzin podważali działalność 
ministerstwa pracy, które pracowało wspólnie ze 
związkami, z czynnikiem społecznym i pracodaw-
cami przez dwa lata. Nie ma tak, żeby ktoś nie był 
niezadowolony. Ja uważam, że zawsze ktoś będzie 
niezadowolony. Jako związkowiec ogromnie się cie-
szę, że następuje dialog. Powiedziałem też, że cieszę 
się, że jest pan minister Kosiniak, i chcę, żeby ten 
dialog był oparty na partnerstwie. Bo nie wchodziłem 
w sprawy głosowań, w to, jak osiągają porozumienie 
w sprawie projektów ustaw związkowcy, pracodawcy. 
Tu chodziło głównie o to, żeby był prawdziwy dialog, 
żeby strona związkowa, i „Solidarność”, i OPZZ, i fo-
rum, oraz pracodawcy, siadając do stołu, traktowali te 
rozmowy jako rozmowy dla dobra Rzeczypospolitej. 
Bo oni odpowiadają w sprawie projektów ustaw doty-
czących spraw społecznych, gospodarczych.

Co mnie, Panie Senatorze Borowski, najbardziej 
ucieszyło? Najbardziej mnie ucieszyło to, że jest ka-
dencyjność przewodniczącego rady. Co roku zmienia 
się prezes Rady Dialogu Społecznego. Przez jeden rok 
to będzie ktoś ze związków, przez drugi rok – ktoś 
od pracodawców, a przez trzeci rok ktoś z minister-
stwa. Ja naprawdę nie chcę wchodzić w konflikt, jaki 
zrodził się między pracodawcami i… Uważam – to 
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(senator S. Kogut) tucji dialogu społecznego. Wspomniana ustawa, tak 
jak mówił senator Kogut, senator sprawozdawca, była 
wypracowywana w dyskusji, w dialogu autonomicz-
nym, najpierw pomiędzy związkowcami a pracodaw-
cami. Wspomniany dialog trwał kilkanaście miesięcy. 
On doprowadził do stworzenia wizji, nowej wizji, 
nowego otwarcia dla funkcjonowania trójstronnej… 
Bo charakter trójstronności pozostaje, ale w zupeł-
nie nowej odsłonie. Później był czas dyskusji z Radą 
Ministrów, z rządem. Chciałbym podziękować part-
nerom społecznym, wszystkim ekspertom, wszyst-
kim, którzy uczestniczyli w konsultacjach społecz-
nych – bo omawiany projekt został później poddany 
klasycznym konsultacjom społecznym, z różnymi 
środowiskami – za wkład pracy w powstanie wspo-
mnianej ustawy. Bo to jest najlepszy przykład two-
rzenia prawa: właśnie w porozumieniu, w dyskusji, 
w ścieraniu się stanowisk, które na początku nie za-
wsze są takie same. Chodzi o dojście do najlepszego 
możliwego rozwiązania.

Twierdzę, że omawiana ustawa o dialogu jest 
obecnie najbardziej innowacyjna w Europie, bo daje 
niezwykłą podmiotowość partnerom społecznym, 
zwiększa ich podmiotowość w stosunku do tego, co 
było w komisji trójstronnej. Daje możliwość przedsta-
wiania własnych projektów, rozwiązań legislacyjnych, 
obok których nie będzie można przejść obojętnie, bo 
trzeba będzie się ustosunkować, trzeba będzie dać 
swoją odpowiedź, trzeba będzie albo przyjąć i powie-
dzieć, że się realizuje, albo uzasadnić, że dany projekt 
nie jest w danym momencie możliwy do wprowadze-
nia. Ustawa daje możliwość skierowania zapytania 
do Sądu Najwyższego, daje szansę na opiniowanie 
spraw z zakresu rozwoju społecznego i partycypacji 
społecznej, ale też rozwoju gospodarczego w róż-
nych dziedzinach życia. To jest ustawa, która otwiera 
nową przestrzeń dialogu. Daje też możliwość, tak 
jak wspominał senator sprawozdawca, rotacyjnego 
przewodnictwa, które będzie trwało rok. Członków 
rady będzie powoływał prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej. Nie tylko liczba przedstawicieli, lecz tak-
że, można powiedzieć, moc poszczególnych stron 
– i strony pracodawców i strony związkowców – bę-
dzie równa. Wzmocniony zostanie dialog regionalny, 
który daje szansę na większy udział marszałków wo-
jewództw – tam dzisiaj zapadają kluczowe decyzje, 
na przykład o podziale środków z budżetu unijnego. 
Ustawa daje możliwość udziału w organizacji na po-
ziomie regionalnym. 

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też wzmocnie-
nie działań opiniodawczych poprzez powstanie Biura 
Rady Dialogu Społecznego, ciała niezależnego, wy-
odrębnionego, z własnym budżetem, realizowanym 
oczywiście przy wsparciu ministerstwa pracy jako 
ministerstwa właściwego do spraw dialogu społecz-
nego. Wspomniane rozwiązanie dawałoby możliwość 

ino ja chcę, żeby wreszcie mieli z tego korzyści pra-
cownicy, pracodawcy, a także ministerstwo.

(Głos z sali: Pracodawcy? Żart.)
Przepraszam, no pracodawcy nie mają… ale de-

cydują o projektach ustaw, projektach społecznych, 
gospodarczych. Kolego Drogi, jak chcemy dalej 
wchodzić w szczegóły, to trzeba bardzo się do tego 
przygotować. Współczynnik wzrostu wynagrodzeń 
na przyszły rok jest przecież negocjowany w komi-
sji trójstronnej. Czy to nie dotyczy pracodawców 
i tego, ile ich to będzie kosztowało? No naprawdę, 
nie opowiadajmy niestworzonych rzeczy. Skoro pra-
codawców to nie interesuje, to powinna to być rada 
dialogu związków i ministerstwa, a nie Rada Dialogu 
Społecznego. Ja uważam, że pracodawców to inte-
resuje. Dobry związkowiec musi także patrzeć na 
ekonomię swojej firmy. Może się okazać, że praco-
dawca firmę będzie miał, ale pracowników nie będzie 
miał. Ja nie chcę tu robić wykładu – ja prezentuję 
stanowisko komisji, mojej komisji rodziny i polityki 
senioralnej. Komisja jednogłośnie przyjęła ustawę 
bez poprawek.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora? Nie wi-

dzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Stanisław Kogut: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister pracy 
i polityki społecznej.

Witam jeszcze raz pana ministra.
Czy pan minister pragnie zabrać głos?
Bardzo proszę, pan minister Władysław Kosiniak-

Kamysz. Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Minister Pracy i Polityki Społecznej 
Władysław Kosiniak-Kamysz:
Wielce Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

Szanowni Partnerzy Społeczni!
Mam zaszczyt prezentować Wysokiej Izbie 

w imieniu rządu, jak również partnerów społecz-
nych z organizacji związkowych obecnych na tej sali, 
wymienionych i powitanych przez pana marszałka, 
z organizacji związkowych, z „Solidarności”, z forów 
związków zawodowych, z OPZZ, z Pracodawców RP, 
z „Lewiatana”, z Business Centre Club oraz Związku 
Rzemiosła Polskiego, ustawę dotyczącą odnowy dia-
logu społecznego w Polsce, funkcjonowania i utwo-
rzenia Rady Dialogu Społecznego oraz innych insty-
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(minister W. Kosiniak-Kamysz) wspólnych uchwał, w ramach konsensusu związków 
z pracodawcami. I każda z tych trzech stron dialogu 
społecznego, i strona rządowa, i strona pracodawców, 
i związkowców, ma swoje prawa, ale także obowiązki, 
które są zapisane w tej ustawie. Proszę wysoką Izbę 
o przyjęcie tego rozwiązania. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra.

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

Pan senator, bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czytamy w ustawie, że strony 

Rady Dialogu Społecznego będą mogły zawierać po-
rozumienia. Na przykład strona pracownicza będzie 
reprezentowana przez przedstawicieli reprezentatyw-
nych związków zawodowych. Czyli strona będzie, 
można powiedzieć, pluralistyczna, będzie pewna 
liczba przedstawicieli związkowych, którzy będą 
tworzyć stronę pracowniczą. W związku z tym mam 
dwa pytania o charakterze prawnym. Po pierwsze, jak 
będzie się ustalać stanowisko strony związkowej? Czy 
ci przedstawiciele poszczególnych związków będą 
głosować nad swoim stanowiskiem, będą je przegło-
sowywać, czy też większość z nich będzie mogła się 
wypowiadać w imieniu strony związkowej? A może 
tylko jednomyślnie będą mogli wyrażać swoje stano-
wiska? To samo pytanie dotyczy strony pracodawców.

Drugie moje pytanie jest takie: jaki będzie cha-
rakter prawny tego porozumienia, które będą ze sobą 
zawierać strony rady? Może ono nie będzie miało 
żadnego charakteru prawnego, tylko jakiś charakter 
społeczny, społeczno-polityczny? A może jednak bę-
dzie miało jakiś charakter prawny? Nigdzie w ustawie 
nie mogłem znaleźć odpowiedzi na to pytanie, więc 
byłbym wdzięczny, gdyby pan zechciał przybliżyć 
tę kwestię, zwłaszcza w świetle tych dyskusji, które 
musiały się toczyć, zanim ustawa została przyjęta. 
Może o tych sprawach była mowa? Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Marek Borowski, bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:
Panie Ministrze, domyślam się, że w tej chwi-

li, jeśli chodzi o stronę związkową, to mamy trzy 

uzyskiwania ekspertyz, analiz, przedstawiania swoich 
projektów. 

Innowacyjność omawianej tu ustawy, a tak-
że możliwość negocjowania różnych wskaźników 
związanych z płacą minimalną, z waloryzacją rent 
i emerytur… To już było w komisji trójstronnej, ale 
obecnie podmiotowość partnerów społecznych staje 
się jeszcze mocniejsza. Uważam, że to jest bardzo 
potrzebne, że wspomniany dialog najbardziej efek-
tywnie może odbywać się właśnie w Radzie Dialogu 
Społecznego. Im szybciej ona wystartuje, tym lepiej. 
To jest zdanie wszystkich organizacji, bo wszystkie 
o to apelowały, wnosiły o jak najszybsze przyjęcie 
takich rozwiązań. 

Były długie dyskusje: o reprezentatywności, za-
równo związków, jak i pracodawców… Stworzyliśmy 
przestrzeń do porozumienia. Stworzyliśmy możliwość 
wymiany poglądów. I wszystkie organizacje – pod-
kreślam: wszystkie organizacje, zarówno związkowe, 
jak i pracodawców, które są obecnie reprezentowane 
w komisji trójstronnej – zasiądą w Radzie Dialogu 
Społecznego, bo mają określoną i uznaną przez sąd 
reprezentatywność, która daje możliwość funkcjono-
wania w radzie przez kilka lat. Później ta reprezen-
tatywność będzie po raz kolejny weryfikowana. Ten 
katalog nie jest katalogiem zamkniętym. Dziś mamy 
siedem organizacji, ale nikt nie wyklucza, że za pół 
roku ktoś ze strony związkowej osiągnie reprezen-
tatywność i będzie czwarta organizacja związkowa 
lub ktoś ze strony pracodawców osiągnie reprezen-
tatywność i będzie piąta organizacja pracodawców. 
Wiem, że są różnego rodzaju organizacje, które o taką 
reprezentatywność się starają. I to bardzo dobrze, że 
nie można zamknąć tego katalogu, ten katalog musi 
być otwarty. Podstawą było danie możliwości płyn-
nego przejścia do nowego etapu dialogu społecznego 
w Polsce, z tymi partnerami społecznymi, którzy dziś 
zasiadają w komisji trójstronnej.

Szanowni Państwo, podczas prezentowania przeze 
mnie w Sejmie projektu tej ustawy byli obecni wszy-
scy przedstawicieli organizacji pracodawców i związ-
kowców. I myślę, że mieliśmy ogromną satysfakcję 
z tego, że wspólnie doprowadziliśmy, właśnie w ra-
mach porozumienia i dialogu, do przyjęcia tej ustawy. 
Proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tego rozwiązania, 
o danie szansy na jak najszybsze ukonstytuowanie 
się nowej rady, rozpoczęcie prac, podjęcie tematów 
ważnych społecznie, tematów ważnych gospodar-
czo, jak również rozwiązywanie konfliktów i proble-
mów. Bo ta rada ma za zadanie dbać o spokój i pokój 
społeczny, i dobre relacje. Ona otwiera niezwykłą 
przestrzeń do dyskusji, z mocnym równoprawnym 
udziałem wszechstronnym. To się wyraża w tym ro-
tacyjnym przewodnictwie, ale także w podejmowaniu 
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(senator M. Borowski) mencie – jeszcze w komisji trójstronnej – wchodzą 
trzy wymienione przez pana senatora Borowskiego 
organizacje związkowe: OPZZ, Forum Związków 
Zawodowych i NSZZ „Solidarność”. W skład strony 
pracodawców wchodzą: Konfederacja „Lewiatan”, 
Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego 
i Bussines Centre Club. Wszystkie te organizacje będą 
reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego, bo 
wszystkie mają stwierdzoną reprezentatywność na 
dzień dzisiejszy, i będą mogły funkcjonować w nowej 
strukturze, którą prezentujemy dzisiaj.

Jakie są ważne tematy? Ich nie brakuje. Myślę, że 
dyskusja o stabilności zatrudnienia, bo kwestia ta jest 
często podnoszona. Te zmiany, które są prezentowane 
w tym momencie w Wysokiej Izbie, czyli zmiany w ko-
deksie pracy. To jest objęte szczególnym zainteresowa-
niem partnerów społecznych, związków zawodowych 
i pracodawców. Ograniczanie umów terminowych, 
zmiany w oskładkowaniu umów-zleceń. To wszystko 
jest w toku prac parlamentarnych. Ale są też wyzwania 
na przyszłość – stabilność zatrudnienia, wysokość wy-
nagrodzeń. Te dyskusje zawsze towarzyszą dialogowi 
pomiędzy pracodawcami a związkowcami.

Zawsze pod obrady można wnieść tematy niezwy-
kle ważne dla środowisk zawodowych, jak również 
dla środowisk regionalnych. Jest możliwość wnosze-
nia pod obrady Rady Dialogu Społecznego również 
ważnych tematów regionalnych. To połączenie – naj-
pierw dyskusja w województwie, w regionie, a jeżeli 
jest potrzeba, przeniesienie jej na poziom krajowy 
– też jest możliwe. Myślę, że każdy z przewodniczą-
cych, zarówno ze strony związkowej, pracodawców, 
jak i rządu – niezależnie od tego, kto będzie tym 
pierwszym przewodniczącym – i każde prezydium 
będą chcieli wnosić sprawy szczególnie ważne, te, 
w przypadku których potrzebne będzie rozwiązanie, 
jak również będą chcieli planować rozwój na przy-
szłość. Myślę, że ciekawa dyskusja będzie też na temat 
rozwoju szkolnictwa zawodowego. Takie wnioski już 
były stawiane. Myślę, że ona musi być kontynuowana.

Co z kolejnym etapem? Z tym również mieliśmy 
do czynienia podczas konsultacji społecznych – jest 
to nie tylko rozwój dialogu społecznego, gdzie są 
organizacje reprezentatywne pracowników i praco-
dawców, ale również dialogu obywatelskiego, gdzie są 
organizacje pozarządowe, gdzie jest reprezentowany 
trzeci sektor, gdzie jest partycypacja społeczna oby-
wateli. Dwa tygodnie temu w ministerstwie pracy 
odbyło się spotkanie właśnie na temat rozwoju dia-
logu obywatelskiego, który powinien być kolejnym 
filarem dialogu polskiego, dialogu obowiązującego na 
mocy konstytucji i który może się rozwijać również 
w partnerstwie z Radą Dialogu Społecznego. Na tym 
spotkaniu dotyczącym rozwoju dialogu obywatel-
skiego byli przedstawiciele związków i pracodawców 
i myślę, że to będzie kontynuowane.

związki, które będą wchodzić w skład tej rady: OPZZ, 
„Solidarność” i Forum Związków Zawodowych. A je-
śli chodzi o stronę pracodawców, to prosiłbym o in-
formację, jakie organizacje pracodawców spełniają 
na dziś kryteria i będą w składzie. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I jeszcze pan senator Dowhan, bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Panie Ministrze, czy są w tej chwili jakieś ważne 

tematy, które będą podejmowane na początku dzia-
łania nowej rady, czy to dopiero wyjdzie w praniu?

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

Minister Pracy i Polityki Społecznej 
Władysław Kosiniak-Kamysz:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Panie 

Marszałku! Odpowiadam na pytanie, jak porozumie-
nia będą zawierane. Ideą tej ustawy jest zawieranie 
konsensusu, zawieranie go ze wzajemnym poszano-
waniem i szacunkiem. Szacunek i wzajemne zaufanie 
są fundamentami dialogu. Bez nich nie stworzymy 
nowych relacji i nie stworzymy lepszych relacji. Tak 
samo jest dziś, strony mogą zawierać w komisji trój-
stronnej porozumienia, mogą też wyrażać, jeżeli nie 
dojdą do porozumienia, stanowiska indywidualne. Są 
określone terminy na zajęcie wspólnego stanowiska, 
na przykład w sprawie wartości płacy minimalnej. 
Później, jeżeli cała strona pracowników i cała strona 
pracodawców nie dojdą do wspólnego uzgodnienia, 
mogą przyjmować stanowiska stronami. A jeżeli nie 
dojdą do porozumienia wewnątrz strony, przyjmują 
swoje indywidualne stanowiska, choć ideą tej ustawy 
jest konsensus, czyli zawarcie wspólnego stanowi-
ska, najlepiej jednej i drugiej strony, bo wtedy siła 
jest największa. Jeżeli to się nie udaje, to przynaj-
mniej są stanowiska stron w poszczególnych grupach. 
Mieliśmy ostatnio przykłady wspólnych wystąpień, 
choćby związków zawodowych, dotyczących płacy 
minimalnej czy innych elementów opiniowanych 
w trakcie przygotowań budżetu.

Jeżeli chodzi o sprawy szczegółowe, to jest regu-
lamin prac, który będzie przyjmowany przez Radę 
Dialogu Społecznego. W skład rady w tym mo-
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(minister W. Kosiniak-Kamysz) Senator Jan Rulewski:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, chyba w art. 16 i 20 jest zapi-

sana taka ciekawa, ale zarazem dziwna instytucja, 
że pracodawcy… oczywiście reprezentatywne orga-
nizacje związkowe mogą występować z wnioskami 
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Do tej pory 
jasno się określało, kto ma prawo inicjatywy, a nie 
mówiło się o wnioskach. Wnioski może składać prak-
tycznie każdy obywatel. Ale czy nie można by było 
tego – już podaję rozwiązanie – ująć w ustawie o pe-
tycjach? Związki zawodowe mogą w formie petycji 
występować o zmianę ustawy. Tu o petycjach nic się 
nie wspomina, a jest to nowa instytucja obywatelska.

(Senator Mieczysław Augustyn: No bo mogą być.)
Ale tu piszemy o uprawnieniach rady dialogu, 

nie mówimy, że związkowcy, tylko że organizacje 
reprezentatywne, a tego w ustawie o petycjach nie 
ma. Ale za to jest forma substytucjonalna, bo mówi 
się, że mogą występować z wnioskami. Pytanie, co 
z tymi wnioskami zrobić, jak odpowiedzieć lub nie 
odpowiedzieć, zwłaszcza że one nie są kierowane do 
klubów, tylko do indywidualnych posłów i senatorów. 

Drugie zagadnienie. Czy nie zauważył pan jednak 
– ale tu również przedstawiciel występuje, bo pan nie 
wymienił przedstawicieli związków zawodowych – 
pewnej nierówności? Dużo jest o płacach, zwłaszcza 
minimalnej, o kształtowaniu się relacji wynagrodzeń, 
ale już o ubezpieczeniach społecznych, w których 
związki czy pracownicy partycypują, i to w sposób 
szczególny, poprzez składkę rentową, chorobową, 
w tej ustawie się nie wspomina. Nie wspomina się, ja-
kie oni mają prawa, jakie mogą wnosić propozycje czy 
nawet zawierać porozumienia. Podobnie jest w przy-
padku funduszu zdrowotnego –wprawdzie fundusz 
zdrowotny ma szerszą formułę, bo ma formułę oby-
watelską i jest dla każdego, ale związki i pracownicy 
są zobowiązani do świadczeń.

I wreszcie pytanie polityczne, już niezwiązane z usta-
wą. Jak pan zapatruje się na możliwości prowadzenia 
tego dialogu społecznego wobec oczywistego faktu – 
podkreślanego przez związki zawodowe, to jest nie moje 
odkrycie – że zdolność układowa organizacji pracodaw-
ców jest bliska zeru? Skoro jest tak, że pracodawcy nie są 
w stanie się układać, to zagadnienie przesuwa się – i tu 
jest rozszerzenie pytania – na rząd. I przez to dialog 
przestaje być merytoryczny, a staje się polityczny, bo 
tego dialogu nie ma na dole, nie ma w zakładach, gdyż 
pracodawcy nie mają zdolności układowej.

I teraz zarzut do pana, Panie Ministrze, jako do 
człowieka, który reprezentuje administrację publicz-
ną – bo powiedziałbym, że nie tylko państwową, ale 
publiczną. Otóż: dlaczego nie ma w organach admini-
stracji państwowej i organach samorządów organiza-
cji pracodawców zdolnych do podejmowania działań?

Nie brakuje też tematów dnia codziennego, zwią-
zanych z sytuacją społeczno-ekonomiczną, które na 
pewno będą wnoszone pod obrady Rady Dialogu 
Społecznego.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Jerzy Chróścikowski. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jeśli mogę 
zadać pytanie… Jak już tu było powiedziane, i tak 
jest zapisane, tu chodzi o organizacje pracownicze, 
natomiast organizacje rolnicze nie mają prawa wej-
ścia. W poprzedniej debacie, kiedy uchwalaliśmy 
ustawę o dialogu trójstronnym, też była dyskusja, 
czy rolnicy mogą wejść, czy nie, i była odpowiedź: 
jak będziecie mieli określoną liczbę członków, to 
możecie wejść. Z tego, co tu czytam, wynika, że 
chyba raczej rolnicy nie mają możliwości wejścia, 
nawet jeśli będzie trzysta tysięcy członków. Chyba, 
że jestem w błędzie, to proszę mi powiedzieć, że jest 
to możliwe w przypadku rolników, zgodnie z usta-
wą o rolnikach indywidualnych i ich organizacjach 
społeczno-zawodowych.

Mówi się również o wojewódzkich radach dia-
logu. Przedtem było ograniczenie w wojewódzkich 
komisjach dialogu i też nie było możliwości. Jedyna 
możliwość była w przypadku biur pracy, rejono-
wych, powiatowych biur pracy, wojewódzkich biur 
pracy. To jest jedyny zapis, który ja znajdowałem, 
a w którym przedstawiciele rolników – jako izby 
rolnicze, jako organizacje – byli ujęci. Ten zapis 
też tu został utrzymany. Ale poza tym nie ma nic 
więcej, chyba że nie zauważyłem, to proszę mi po-
wiedzieć, w którym jeszcze miejscu można znaleźć 
coś takiego, że oto rolnicy mają możliwość współ-
pracy. Mówiło się o tych branżowych, czy więc 
w tych branżowych mamy szanse gdzieś jeszcze 
się znaleźć, czy nie. Czy po prostu rolnicy, którzy 
reprezentują znacznie… Można powiedzieć, że jest 
różnie, bo jedni twierdzą, że jesteśmy rolnikami 
indywidualnymi jako samozatrudnieni, inni – że 
jako pracodawcy, więc ta formuła jest bardzo różna. 
Dlatego pytam, w jakiej formule moglibyśmy się 
tu zmieścić.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.
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A więc to jest wzmocnienie instytucji petycji, na pew-
no będzie ona dużo mocniejsza.

Jeśli chodzi o zespoły… Jeśli chodzi o zagadnienia 
inne niż praca, to one są poruszane. Pierwsze arty-
kuły odnoszą się do zakresu spraw, którymi powin-
na zajmować się Rada Dialogu Społecznego, spraw 
ważnych społecznie, spraw ważnych gospodarczo. 
Ubezpieczenia i zabezpieczenie społeczne są jednym 
z podstawowych obowiązków państwa. Jest zespół 
do spraw ubezpieczeń, który zajmuje się tą tematy-
ką, jest prowadzona dyskusja na temat waloryzacji 
rent i emerytur, jest prowadzona dyskusja, i ona na 
pewno będzie bardzo otwarta, na temat funkcjono-
wania całego systemu zabezpieczenia społecznego. 
Ten temat jest wyszczególniony, bo projekt budżetu 
jest poddawany opiniom Rady Dialogu Społecznego, 
a budżet w dużej mierze, w dużej części to ubezpie-
czenia społeczne. Na bardzo mocnych zasadach jest 
też oparte opiniowanie wskaźników waloryzacji rent 
i emerytur. Ostatnio, jeszcze w komisji trójstronnej, 
było spotkanie na ten temat. Są wtedy zapraszani 
przedstawiciele na przykład związku emerytów, ren-
cistów i inwalidów. To jest ta platforma i przestrzeń 
porozumienia, gdzie możemy dyskutować. W NFZ 
są przedstawiciele partnerów społecznych, w radzie 
nadzorczej Narodowego Funduszu Zdrowia są przed-
stawiciele partnerów społecznych, co wywodzi się 
z dialogu ustawowego. Czyli ta tematyka nie ograni-
cza się do rynku pracy. Mocnym fundamentem jest 
tu rynek pracy, bo to są relacje między pracownikiem 
a pracodawcą, to jest kodeks pracy, ale częścią rynku 
pracy jest system zabezpieczenia społecznego. I za-
wsze temat ważny społecznie… Zdrowie jest ważnym 
tematem społecznym. Pan senator często zabiera głos 
w tych aspektach. Nie wyobrażam sobie… Pamiętam 
posiedzenia komisji trójstronnej, na których rozma-
wialiśmy o sanatoriach. Doszło do porozumienia, do 
skomunalizowania sanatoriów, a nie prywatyzacji, 
taki też był wydźwięk tej komisji. Dyskutowaliśmy 
też o innych wartościach związanych z funkcjonowa-
niem systemu opieki zdrowotnej.

Zdolność układowa. Im większa, tym lepsza.
(Senator Jan Rulewski: Ale jaka jest obecnie?)
Jest za mała, na ten moment jest za mała, uważam, 

że powinna być większa. To prawda, że im więcej 
układów zbiorowych, tym mniej dyskusji na poziomie 
rządowym. To jest model, który w Niemczech bardzo 
się sprawdza. Jestem wielkim zwolennikiem wsparcia 
pracowników i pracodawców w tworzeniu układów 
zbiorowych. Rozumiem, że tu tworzymy z panem 
senatorem jedno stronnictwo, silne, bo to jest kwestia 
doświadczenia, wielu lat działalności. Mam nadzieję, 
że kodeks pracy stanowiący podstawę ochrony pra-
cowniczej, ale też dający różne możliwości pracodaw-
com, jest tą podstawą, a szerzej i więcej można zrobić 
w układach zbiorowych. To jest tak samo jak tutaj: 

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

To już koniec, Panie Senatorze, tak?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Dobrze.
Nie ma już więcej zgłoszeń.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Minister Pracy i Polityki Społecznej 
Władysław Kosiniak-Kamysz:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeżeli powsta-

ną nowe związki, które osiągną reprezentatywność, 
czy jeżeli dzisiejsze związki zawodowe spełnią wa-
runki zapisane w omawianej ustawie, to oczywiście 
o tej reprezentatywności zadecyduje sąd. Bo to on ją 
stwierdza. Jeżeli na podstawie spełnionych wymagań 
zawartych w tej ustawie nowa organizacja związko-
wa, niezależnie z jakiej branży, osiągnie możliwość 
stwierdzenia reprezentatywności, czyli ta reprezen-
tatywność zostanie stwierdzona, to oczywiście ta 
organizacja będzie mogła brać udział w pracach ko-
misji trójstronnej.

Oczywiście dla związków zawodowych rolniczych 
jest inna ustawa o związkach zawodowych – one dzia-
łają na innej podstawie prawnej. Myślę, że dobrym 
rozwiązaniem byłoby też powstanie zespołu branżo-
wego do spraw rolnictwa, gdzie ta reprezentacja mo-
głaby też dyskutować. Rada daje duże możliwości, są 
tam różne zespoły branżowe, są zespoły tematyczne, 
które opiniują na przykład ubezpieczenia społeczne 
– ale o tym powiem za chwilę, odpowiadając panu 
senatorowi Rulewskiemu, a na razie jeszcze kończy-
my wątek rolników. Czyli ja tu taką możliwość bym 
widział. To jest też pewnie temat na jedno z posiedzeń 
Rady Dialogu Społecznego. W każdym razie jeżeli 
którakolwiek organizacja związkowa spełni zasady 
reprezentatywności i sąd uzna tę reprezentatywność, 
to automatycznie ta organizacja stanie się jednym 
z ustawowych partnerów społecznych.

Jeśli chodzi o petycje, to one dzisiaj mogą być 
składane i my nie ograniczamy tego prawa, my je 
wzmacniamy. Bo jeżeli będzie przedstawiony pro-
jekt ustawy, do którego będzie się musiał odnieść 
rząd, do którego będzie musiało być przedstawione 
stanowisko, czy się ów projekt przyjmuje, czy się 
pracuje nad nim, to będzie to oznaczało dużo większe 
wzmocnienie tej możliwości zmieniania prawa, two-
rzenia prawa, reagowania na tematy ważne społecz-
nie. I uważam, że mówiący o tym zapis jest ogrom-
nym wzmocnieniem pozycji zarówno związkowców, 
jak i pracodawców. To jest ogromne wzmocnienie. 
Bo przedstawianie swoich projektów, które nie będą 
mogły poleżeć na półce, bo będą określone terminy 
na udzielenie odpowiedzi, na ustosunkowanie się… 
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(minister W. Kosiniak-Kamysz) minister, wyprzedza naprawdę wiele innych ustaw 
nie tylko w naszym kraju, ale także w państwach 
Unii Europejskiej. Zainteresowanie innych organiza-
cji społecznych tym dialogiem i tym projektem usta-
wy było tak duże, że uznaliśmy ten projekt ustawy 
za bardzo dobry. Skoro inne organizacje chciałyby 
w tym dialogu uczestniczyć… Chociażby pan sena-
tor Chróścikowski, który reprezentuje „Solidarność” 
Rolników Indywidualnych, chciałby też w tym dia-
logu uczestniczyć. Tylko my uważamy, że formuła 
reprezentatywności na poziomie trzystu tysięcy jest 
formułą dobrą. Jeżeli organizacje związkowe i or-
ganizacje pracodawców chcą uczestniczyć w tym 
dialogu na szczeblu krajowym, to reprezentatywność 
i poziom trzystu tysięcy, sprawdzone przez sąd, jest 
formułą dobrą. To także zmusza organizacje praco-
dawców i organizacje związkowe – te, które funkcjo-
nują poza centralami związkowymi „Solidarności”, 
OPZZ i Forum Związków Zawodowych – do łączenia 
się i uczestniczenia w tym dialogu.

Wysoka Izbo, Panie Marszałku, to jest faktycznie 
wielki dzień, że potrafiliśmy zjednoczyć partie po-
lityczne w głosowaniu w Sejmie, od prawa do lewa. 
To też pokazało, że choć na chwilę został osiągnięty 
kompromis nie tylko związków zawodowych, praco-
dawców i rządu, ale także w parlamencie. I jako szef 
„Solidarności” – ale również na pewno w naszym 
imieniu – także Wysoką Izbę o to proszę. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Zgłasza się również przewodniczący konwentu 

Business Centre Club, pan Wojciech Warski.
Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Przewodniczący  
Konwentu Związku Pracodawców 
„Business Centre Club”  
Wojciech Warski:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Podzielam wszystkie pozytywne opinie na te-

mat tej ustawy wyrażone zarówno przez pana mi-
nistra Kosiniaka-Kamysza, jak i przed chwilą przez 
pana przewodniczącego Piotra Dudę. Nie chciałbym 
wszakże wchodzić w kolejną rundę wymieniania za-
let tej ustawy, dlatego że tę dyskusję odbywaliśmy 
już wielokrotnie i na posiedzeniach negocjacyjnych, 
później w Sejmie i na posiedzeniu komisji senackiej. 
W tej chwili pora na pewne podsumowania.

Jako przewodniczący Konwentu Business Centre 
Club, jako przedstawiciel organizacji pracodawców, 
który brał udział bardzo aktywnie w pracach trój-
stronnej komisji – obecnie jestem i jeszcze przez mo-

jest płaca minimalna, ale bardzo dobrze by było, jakby 
w układach zbiorowych ona była wyższa i najczęściej 
tam negocjowana. To wszystko jest temat otwarty, ale 
powiem, że wzmocnienie układów zbiorowych jest 
wyzwaniem dla nas wszystkich.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania? Nie słyszę.
Wobec tego dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław 

Kosiniak-Kamysz: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję.
Przed dyskusją zadam pytanie: czy zaproszeni 

i przywitani przez pana marszałka goście chcieliby 
zabrać głos? Teraz jest taki czas, gdy państwo możecie 
zabrać głos. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos?

(Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” Piotr Duda: Z mównicy?)

Tak, stąd, z mównicy.
(Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 

„Solidarność” Piotr Duda: To może ja.)
Bardzo proszę, pan przewodniczący Piotr Duda. 

Bardzo proszę, stąd, z mównicy.

Przewodniczący  
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Króciutko. Chciałbym podziękować wszystkim 

partnerom za tę ciężką pracę i powiedzieć, że w tych 
trudnych czasach braku dialogu społecznego to, co 
osiągnęliśmy w ostatnich dwóch latach, jest wielkim 
kompromisem strony społecznej, strony pracodawców 
i rządu. Każda ze stron musiała z czegoś zrezygno-
wać. My jako związkowcy zrezygnowaliśmy z tego 
pojęcia: reprezentatywność pracodawców to ich zdol-
ność układowa… Chcieliśmy, aby rada dialogu już 
dzisiaj była instytucją całkowicie samodzielną, tak jak 
chociażby rzecznik praw obywatelskich czy rzecznik 
praw dziecka. Ale na tym polega kompromis. Dlatego 
dzień 21 marca bieżącego roku był dla nas dniem 
szczególnym, bo wtedy zamknęliśmy się i pracowa-
liśmy tak długo, aż wypracowaliśmy kompromis. Pod 
tym projektem ustawy podpisały się wszystkie orga-
nizacje związkowe i organizacje pracodawców oraz 
strona rządowa. Nastąpiło zaparafowanie tego projek-
tu. Później przekazaliśmy go do naszych ciał statu-
towych, i pracodawców, i związkowców, a następnie 
poszedł do sprawdzenia pod względem prawnym. 
Okazało się, że ten projekt jest dobry, a nawet bardzo 
dobry, jak na te czasy. Ten projekt, jak mówił pan 
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(przewodniczący W. Warski) rady, ale okej, taki jest kompromis. Przyjmujemy to. 
Skoro nie wszyscy partnerzy społeczni podzielali 
naszą opinię, to my się pod tym podpisaliśmy.

To prawda, że ta ustawa, tak jak powiedział pan 
Piotr Duda, została parafowana przez wszystkie or-
ganizacje 21 marca. Niestety, muszę tutaj odwołać się 
do pewnego elementu tej ustawy, który ówcześnie na 
skutek czy to pomyłki, czy jakichś innych zdarzeń, 
których natury może nie rozbierajmy w tej chwili 
na czynniki pierwsze… W każdym razie znalazł się 
tam zapis, który w opinii Business Centre Club jest 
zapisem głęboko wadliwym. Konkretnie jest to art. 24 
ust. 2 pkt 3, który do dotychczasowych warunków re-
prezentatywności zapisanych w ustawie o trójstronnej 
komisji dorzucił jeszcze – z powodów, których nie 
rozumiemy, nie znamy logicznego uzasadnienia – 
dodatkowy warunek, że organizacje reprezentatywne 
mają być związkiem typu federacja, że mają zrzeszać 
inne organizacje. No cóż, rozwadze państwa senato-
rów poddaję to, czy ma to jakiekolwiek znaczenie me-
rytoryczne, czy jest jakaś przewaga organizacji typu 
konfederacyjnego nad organizacjami, które zrzeszają 
wyłącznie bezpośrednio swoich członków. W skraj-
nym przypadku można powiedzieć, że nawet gdyby na 
przykład BCC czy inna organizacja zrzeszały wszyst-
kich pracodawców w Polsce, to i tak w świetle tego 
zapisu taka organizacja nie byłaby reprezentatywna, 
z uwagi na warunek, który właśnie został dodany. 
My osobiście jako organizacja tego nie rozumiemy 
i dlatego wnosiliśmy o to – i nadal poddajemy to pod 
rozwagę Senatu – żeby ten warunek po prostu usunąć. 
Co więcej, w trakcie dyskusji na posiedzeniu komisji 
senackiej, która to dyskusja obfitowała w bardzo dużo 
konkretów, były pokazane pewne działania porząd-
kujące ze strony Biura Legislacyjnego Senatu. Był też 
zgłaszany przez Ministerstwo Finansów, popierany 
przez nas wniosek, żeby wprowadzić pewne zapisy 
porządkujące, związane, Panie Ministrze, bodajże 
z art. 93… Przepraszam, w tej chwili zapomniałem…

(Głos z sali: Art. 93.)
Art. 93, tak jest, art. 93. niemniej jednak, na sku-

tek wniosku, żeby jednak nie wprowadzać żadnych 
poprawek, wspomniane działania porządkujące, ja-
kiekolwiek by były, zostały oddalone. I rekomenda-
cja komisji jest jednoznaczna: żeby procedować bez 
żadnych zmian.

Ja powiem, proszę państwa, w następujący sposób. 
Ja rozumiem cel wspomnianego szybkiego procedo-
wania. Mamy ogromnie ważką społecznie ustawę. 
BCC – żeby to było klarowne – obiema rękami się 
pod nią tutaj podpisuje. No, ale to nie znaczy, że uchy-
bienia czy jakieś drobne błędy, a czasami i większe 
błędy, które gdzieś tam się pojawiają, mogą w imię 
szybkiego procedowania nie być wyeliminowane. 
Przecież w pierwszym i drugim czytaniu Sejm dał 
absolutnie bezprzykładny pokaz jedności w tym, że… 

ment będę wiceprzewodniczącym trójstronnej komisji 
z ramienia Business Centre Club – mogę powiedzieć, 
że ta ustawa rzeczywiście była bardzo potrzebna. 
Przyjęcie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego wy-
eliminuje szereg mankamentów wynikających z po-
przedniej ustawy o trójstronnej komisji. Oczywiście 
można by sobie wyobrazić, że ustawa o trójstronnej 
komisji mogłaby być transformowana, przerabiana, 
poprawiana tak, żeby doprowadzić do utworzenia 
obecnej Rady Dialogu Społecznego. Jednak w tej 
ustawie rzeczywiście jest kilka takich fundamental-
nych zmian, które usprawiedliwiają i nową nazwę, 
i procedowanie tej ustawy zupełnie od początku. 

Jako wyraz pewnego kompromisu ta ustawa 
oczywiście prawdopodobnie nie spełnia wszystkich 
możliwych oczekiwań czy to strony związkowej, czy 
strony pracodawców. Jest dla nas wszakże bardzo 
ważne, że znalazło się tam kilka rozwiązań, na które 
BCC od samego początku kładło bardzo duży na-
cisk, i zaraz je wymienię. Mogę też wyrazić żal, że 
pewne elementy mimo wszystko w niej się nie zna-
lazły. Na przykład bardzo znaczącym osiągnięciem 
praktycznym jest to, że chociaż ta ustawa, jak po-
wiedział pan minister Kosiniak-Kamysz, jest ustawą 
konsensusu, to jednak zapisano tam, że w przypadku 
braku zgody sprzeciw jakiejś pojedynczej organi-
zacji wobec proponowanych rozwiązań nie blokuje 
podjęcia uchwały. Proszę państwa, wypowiem się 
jako praktyk, który brał udział w pracach komisji 
trójstronnej. Pamiętam sytuacje, w których właśnie 
sprzeciw jednej organizacji blokował bardzo spraw-
ne procedowanie w sprawie uchwały. Ze względów 
czysto praktycznych, a nie ideologicznych, cieszy nas, 
że w tej chwili obowiązuje zasada konsensusu. Są od 
niej pewne wyjątki, które pozwalają mimo wszystko 
pójść do przodu wtedy, kiedy jakiś partykularyzm, 
czyjś interes lub niezrozumienie sytuacji spowoduje 
zablokowanie ważnej uchwały. W ten sposób na przy-
kład nie podjęto na czas w dobie kryzysu – stało się 
to z półrocznym opóźnieniem – uchwały w sprawie 
ustawy o pomocy pracownikom i pracodawcom; ona 
została zupełnie niepotrzebnie zablokowana na pół 
roku. Przypominam o tym, żeby być konkretnym, 
żeby to nie było puste stwierdzenie, dlaczego takie, 
wydawałoby się, drobne rozwiązanie, jest bardzo 
ważne. 

Z kolei postulatem BCC, który nie został zreali-
zowany, jest to, żeby zapisać bezpośrednio w tek-
ście ustawy, bez odsyłania do regulaminu pracy, to, 
że prace w Radzie Dialogu Społecznego toczą się 
w trybie negocjacyjnym. To bardzo ważne, bo tryb 
negocjacyjny to coś innego niż wymiana poglądów 
i podejmowanie uchwał. To zostało jak gdyby prze-
sunięte do regulaminu pracy, co osłabia skuteczność 
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(przewodniczący W. Warski) Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Jeszcze pan Jeremi Mordasiewicz prosił o głos. 

Bardzo proszę.
Tu się zapisuje. Tutaj się podchodzi, nie podnosi się 

ręki, Panie Senatorze. Tak jak pan senator Rulewski.
(Głos z sali: Tak.)
Tak jest, wzorowy senator.
(Senator Jan Maria Jackowski: Wzorowy.)
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Bardzo dziękuję.
(Senator Jan Rulewski: Będzie wzorowy.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Przestańcie 

się tak kręcić.)
(Wesołość na sali)
(Senator Jan Rulewski: Ja myślę, że nie powie-

dzą…)
Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.

Doradca  
Zarządu Konfederacji „Lewiatan”  
Jeremi Mordasewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja nie zamierzałem zabierać głosu, bo wydawało 

mi się, że obowiązuje zasada pacta sunt servanda.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Tak.)
Wszystkie organizacje pracodawców i związ-

kowców podpisały się pod projektem. Jestem tylko 
zdziwiony, że koledzy z organizacji BCC zgłaszają 
poprawki już po podpisaniu dokumentu.

O co chodzi we wspomnianej poprawce? My uwa-
żamy, że jeżeli organizacja ma być reprezentatyw-
na, to, po pierwsze, powinna skupiać przynajmniej 
związki w połowie sekcji PKD gospodarki. Chodzi 
o to, żeby jedna z sekcji gospodarki, branżowa, nie 
dominowała. To jedna kwestia.

I druga kwestia. Jeżeli mamy działać w woje-
wódzkich komisjach dialogu społecznego, czy-
li regionalnie, to chcielibyśmy, żeby na terenie 
Małopolski czy Wielkopolski działały związki pra-
codawców z danego regionu i żeby miały one decy-
dujący głos. Sytuacja, w której to władze centralne 
decydowałyby o tym, kto będzie się wypowiadał 
w imieniu Małopolski czy Wielkopolski, byłaby, 
naszym zdaniem, niewłaściwa.

Biorąc pod uwagę fakt, że dwa lata pracy poświę-
ciliśmy na dopracowanie tej ustawy, wyjmowanie 
z niej teraz przez partnerów społecznych poszcze-
gólnych cegieł uważam za niewłaściwe, bo utrudnia 
nam to dalsze funkcjonowanie. Przepraszam bardzo 
za ten komentarz, ale wydawało mi się, że partnerzy 
społeczni już tę kwestię uzgodnili, więc dzisiaj jeste-

Praktycznie rzecz biorąc, to w ciągu jednego dnia od-
było się zarówno pierwsze, jak i drugie czytanie. Była 
zgoda absolutnie wszystkich sił, nie ma więc zagroże-
nia taką sytuacją, że nagle powrót ustawy do Sejmu 
spowoduje jej zablokowanie, jakieś jej wynaturzenie 
czy coś w tym rodzaju. Tak więc apeluję do państwa 
senatorów, by jednak wnioski zgłaszane w trakcie 
prac legislacyjnych przez Biuro Legislacyjne Senatu, 
tudzież wniosek Ministerstwa Finansów, wniosek 
zgłaszany przez Business Centre Club, o wykreślenie 
wspomnianego dodatkowego warunku, art. 24 pkt 2 
ust. 3… Nie ukrywamy też – bo, proszę państwa, żyje-
my w świecie praktycznym – że chociaż pan minister 
Kosiniak-Kamysz zapewniał, że w stanie na dzień 
dzisiejszy faktycznie jest uchwalona, potwierdzona 
przez sąd reprezentatywność naszej organizacji, to 
my nie jesteśmy organizacją o strukturze federacyj-
nej, tak więc być może Business Centre Club mógł-
by się teoretycznie nie znaleźć w Radzie Dialogu 
Społecznego. Ja nie rozumiem, dlaczego takiego typu 
poprawki porządkujące nie mogą być mimo wszystko 
przez Senat rozważone i przeprocesowane.

Proszę państwa, na koniec potwierdzam państwu, 
że Business Centre Club popiera ustawę w całej 
rozciągłości. Dodam też, że jest to dla nas powód 
ogromnej satysfakcji, że doczekaliśmy – wspólnie 
z partnerami społecznymi, którzy też się tutaj wypo-
wiadali – momentu, w którym wspomniana ustawa 
powstała. A pozwolę sobie przypomnieć, że to wła-
ściwie Business Centre Club w 2006 r., więc już sporo 
lat temu, po raz pierwszy zgłaszał właśnie kwestię, że 
ustawę o dialogu społecznym należałoby poprawić.

My byliśmy również w jakiś sposób animatorami 
obecnych prac – później były to już prace wspólne… 
Animatorami obecnej rundy prac, tak bym to ujął, nad 
uchwaleniem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego 
i uważamy, że byłoby, powtórzę raz jeszcze, czymś 
ogromnie właściwym, gdyby państwo senatorowie 
jednak nad poprawkami, które były zgłaszane…

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Przewodniczący, przepraszam bardzo, ale pan już 
trzeci raz o tym mówi.)

Okej. Wobec tego dziękuję…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Ja już bym 

prosił, żeby pan…)
Rozumiem, przerywam wobec tego.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Bardzo 

proszę, bo już trzy razy pan o tym mówił i wszyscy 
senatorowie już słyszeli.)

Dobrze.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Bardzo 

dziękuję.)
Wobec tego dziękuję. Przepraszam za przedłuże-

nie swojego wystąpienia. To z emocji.
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(doradca J. Mordasewicz) Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Mieczysław Augustyn, bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Szanowni 

Partnerzy Społeczni! Państwo Senatorowie!
To rzeczywiście ważny moment. Wydaje się, że 

przede wszystkim powinniśmy pogratulować wszyst-
kim zdolności powrotu do negocjacji, do wspólne-
go stołu. To zerwanie dialogu wszyscy przyjęliśmy 
z niepokojem. Odczuwaliśmy to jako zagrożenie dla 
perspektywy, która wydaje się nam, chyba wszyst-
kim Polakom, bardzo atrakcyjna, byśmy w oparciu 
o konstytucję i w dialogu budowali trwały ład spo-
łeczny, którego podstawą jest wypracowana w dys-
kusji zgoda.

Wydaje się, że ważne jest to, aby tak istotne gre-
mium, skupiające pracodawców, reprezentacje pra-
cownicze i przedstawicieli rządu, wychodziło poza 
oceny, wychodziło poza te wcześniej zagwarantowane 
uprawnienia i żeby miało moc inicjatywną. Wydaje 
mi się, że to jest największym osiągnięciem tej usta-
wy. To, że państwo na wzór parlamentu odważnie 
tam jeszcze dopisaliście, że wasze postulaty mogą 
podlegać publicznej ocenie w drodze wysłuchania 
publicznego, uważam za poważny dorobek tego dia-
logu zakończonego porozumieniem.

Oprócz gratulacji chciałbym przekazać życzenia. 
Dialog tylko wtedy będzie budził szacunek i będzie 
sprzyjał realizacji naszych nadziei na budowę trwałe-
go ładu społecznego, gdy będzie efektywny, gdy – tak 
jak do tej pory – niezależnie od różnicy stanowisk, 
niezależnie od różnicy temperamentów, niezależnie 
od różnych pokus politycznych dacie sobie wystar-
czająco dużo czasu na to, żeby dojść do kompromisu. 
Wiem, że tego rodzaju kompromis jest materią de-
likatną. Oparty jest na czymś, czego nam w Polsce 
bardzo brakuje i co musimy ciągle wzmacniać, na 
zaufaniu partnerów. Życzę wobec tego, by w tym dia-
logu to wzajemne zaufanie mimo różnic umacniało 
się, by każdy rozumiał dobrą wolę partnerów, z któ-
rymi ten dialog prowadzi.

Ja też nie chciałbym, broń Boże, tego zaufania nad-
użyć, dlatego to, co w tej chwili chcę zaproponować, 
mianowicie poprawkę do art. 85, z wszystkimi part-
nerami staraliśmy się wcześniej omówić i uzyskać 
ich wstępną akceptację. Chodzi o to, ażeby w tym 
przejściowym czasie w tym roku, starając się zacho-
wać konstytucyjne terminy dotyczące uchwalenia 
budżetu, wyjątkowo zgodzić się na to, żeby to, co 
też było wypracowane w dialogu, mianowicie dłuż-
sze terminy na wyrażenie opinii o budżecie, ostatni 
raz skrócić, a uczynić to na podstawie poprzedniej 

śmy trochę zaskoczeni takim postawieniem sprawy. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z gości chciałby jeszcze zabrać głos? Nie.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę, aby pan senator Stanisław Kogut 

zabrał głos jako pierwszy.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panowie Ministrowie! Drodzy Goście!
Ja z uśmiechem przysłuchiwałem się tej dyskusji 

i chcę powiedzieć, Drodzy Państwo, że taka atmosfera 
była również na posiedzeniu komisji, tak wyglądała 
wymiana zdań. Senat jest Izbą Refleksji i uważam, że 
wszystko można powiedzieć, ale, Państwo Drodzy, 
nie zmarnujmy dwóch lat ciężkiej pracy.

Panie Ministrze, ogromnie się cieszę, że naresz-
cie powstała ustawa o Radzie Dialogu Społecznego. 
Dobrze pan wie, że dialog został zerwany, kiedy była 
dyskusja na temat wieku emerytalnego. Okres tych 
dwóch lat, tak jak powiedział przewodniczący, a mój 
kolega Piotr Duda, to był czas naprawdę ciężkiej pra-
cy i oczekiwania na dialog społeczny. Pan też jest 
z Małopolski, tak jak ja. Musi pan brać pod uwagę, że 
przedstawiciele związków zawodowych muszą bronić 
podmiotowości rodziny i podmiotowości człowieka. 
A to, co się dzisiaj dzieje, naprawdę temu nie służy.

Nie będę przeciągał swojego wystąpienia, choć 
mógłbym bardzo długo mówić na temat dialogu, 
proszę tylko o jedno, żeby ten dialog był prawdziwy. 
Bo dotychczas było tak – a przynajmniej tak mi się 
wydaje – że strona związkowa była wykorzystywana 
ino do tego, żeby wszystko klepnąć. A teraz tak nie 
będzie, bo ustawa tego zabrania.

Ja, Drodzy Państwo, nie pozwolę, żeby Senat zo-
stał poniżony. Dlatego proponuję zmianę w art. 32 
ust. 3 polegającą na dopisaniu słów „i Senatowi” 
po wyrazie „Sejmowi”. Bo skoro przewodniczący 
Rady Dialogu Społecznego do 31 marca ma składać 
sprawozdanie Sejmowi, to uważam, że powinien je 
składać także Senatowi. Dlatego, Panie Marszałku, 
składam wniosek o dopisanie Senatu. Tak jak powie-
działem, Senat jest Izbą Refleksji i uważam, że Senat 
też powinien wiedzieć, co w sprawozdaniu będzie na-
pisane, i powinien móc to przedyskutować. Składam 
taki wniosek. Dziękuję.
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(senator M. Augustyn) teresowania tylko związków zawodowych. Przecież 
są osoby, które nie pracują, mają dzieci, są starsi, 
opiekunowie. Bardzo dobrze też rozwiązana jest spra-
wa funduszu niepełnosprawnych – to wyzwanie XX 
i XXI wieku.

Ale już na przykład w przypadku świadczeń 
emerytalnych, które stały się zarzewiem poważnego 
konfliktu do dzisiaj nierozwiązanego, mówi się wy-
łącznie o waloryzacji. A przecież byłych pracowni-
ków, dzisiejszych emerytów lub – to jeszcze nowsza 
forma – emeryto-pracowników interesuje kształto-
wanie się relacji, dziś zagrożonej, między emeryturą 
a płacą. Były złe praktyki, ale nie będę wskazywał, 
adresował, że Funduszem Pracy, na który składają 
się samorzutnie jedynie pracownicy i pracodawcy, 
a więc strony Rady Dialogu Społecznego, zarządzał 
wyłącznie minister. A przecież to jest efekt obywa-
telskiego społeczeństwa, w którym pracownicy i pra-
codawcy, przy akceptacji pracowników, składają się 
na zabezpieczenie funkcjonowania sprawnego rynku 
pracy. Składka na ubezpieczenie zdrowotne także 
jest istotnym elementem, jest daniną, jest odkłada-
na z pensji na czas utraty zdrowia. I z tego powodu 
nie może być domeną nawet najlepszego biurokra-
ty, nawet najlepszego senatora czy posła, musi być 
przedmiotem negocjacji. Mówię o tym dlatego, że 
jest to kolejny obok emerytur problem, który na ogół 
mają pracownicy. Ale wierzę, że – jak powiedział pan 
przewodniczący Duda – to państwo skonstruowali 
wędkę, którą będziecie, mówiąc słowami wielkiego 
przywódcy „Solidarności” Lecha Wałęsy, łowić… 
A ja bym powiedział, że to są sieci, w które będą 
wpadać coraz bogatsze ławice ryb. Niewątpliwie ta 
ustawa jest dobrym instrumentem i dobrą informacją 
dla Polski, jak również dla Europy. Polacy pracują… 
A u nas pracują pracownicy z Europy. Sądzę, że nie 
będą stali z boku i będą korzystali z dobroci tego 
dialogu.

Chciałbym przede wszystkim przewodniczącemu 
Dudzie powiedzieć, że jest przed Polską wyzwanie. 
Tak jak kiedyś „Solidarność” dążyła do tego, żebyśmy 
to słuszne miejsce w Europie… Dzisiaj dążeniem 
Polski powinno być osiągnięcie – jeszcze za twoich 
czasów, Piotrze, za waszych czasów, Związkowcy 
i Panie Ministrze – w ciągu dziesięciu lat średnie-
go poziomu zamożności, jaki jest w Europie. To jest 
możliwe, to jest konieczne po to, żeby pracownicy 
i członkowie ich rodzin nie emigrowali, tylko tu znaj-
dowali swoje miejsce, robili kariery. Chodzi o to, żeby 
płaca minimalna czy też przeciętna zbliżała się do tej 
europejskiej lub była jej równa. Wówczas te wędrówki 
po Europie, przynajmniej pracowników z Polski, usta-
ną. Sądzę, że ten instrument będzie temu służyć. Ja 
nie chcę już więcej emigrować po Europie. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

(Senator Stanisław Kogut: Brawo, Janek!)

ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych. Taka jest istota tej poprawki, tak 
naprawdę przepisu przejściowego, a chodzi o to, by 
można było spokojnie procedować nad budżetem. Za 
wstępnie wyrażoną zgodę partnerów społecznych już 
teraz dziękuję w imieniu własnym i przede wszystkim 
w imieniu Ministerstwa Finansów. Mam nadzieję, że 
nie zostanie to zakwestionowane.

Jeszcze raz: Panowie Przewodniczący, Panowie 
Prezesi, Panie, może w pierwszym rzędzie, i Państwo 
Ministrowie, zasłużyliście na wielkie gratulacje; wy 
i wasi następcy jesteście depozytariuszami naprawdę 
poważnych nadziei. Mam nadzieję, że temu wielkie-
mu obciążeniu sprostacie w dialogu. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Robert Dowhan.
Bardzo proszę…
(Senator Jan Rulewski: Kto?)
(Senator Stanisław Kogut: Ty.)
Pan senator Robert Dowhan.
(Senator Robert Mamątow: Nie, senator Rulewski.)
A, przepraszam, okularów zapomniałem.
Tak, Jan Rulewski.
(Senator Stanisław Kogut: W tym wieku już wzrok 

się psuje, Panie Marszałku. Mnie też.)

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przez chwilę myślałem, że odezwała się dusza 

marszałka z Torunia, ale okazało się, że się myliłem.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: To dawno mi-

nione.)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dość powiedzieć, że po długich latach przekro-

czyliście państwo Rubikon niemożliwości. Po nie-
pokojach, które miały miejsce między innymi na 
Śląsku, wydawało się, że sytuacja dialogu w Polsce 
legła na ulicy. Jednak powróciła do cywilizowanej 
formy, nie powiem, gabinetów, ale stołów negocja-
cyjnych. A to oznacza realizację wielkiego przesła-
nia „Solidarności” o wyższości dialogu nad walką. 
I z tego powodu wyrażam satysfakcję – niekoniecznie 
jako senator, ale jako człowiek, który oczekuje, że nie 
będzie musiał stawać w szranki czy to związkowe, 
czy polityczne.

Jak jednak spoglądam na projekt ustawy, to widzę 
w niej – co już zawarłem w pytaniu – wiele nierów-
ności. Bardzo dobrze jest rozpisana formuła świad-
czeń rodzinnych, skądinąd mająca szerokie podglebie 
społeczne, niekoniecznie będące przedmiotem zain-
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trafili się dogadać i przedstawili nam wspólny projekt, 
który Sejm przyjął, można powiedzieć, w jednym 
dniu. Tak że to jest wielkie osiągnięcie i na pewno 
słowa uznania należą się tym, którzy tak pracowali, 
którzy tak długą pracą w końcu osiągnęli sukces.

Myślę, że jest tylko jeden problem, o którym mu-
szę powiedzieć: my jako organizacje rolnicze, związki 
zawodowe rolników indywidualnych, związki bran-
żowe, izby rolnicze… Ciekawe byłoby, gdyby tak się 
zastanowić, czy izby rolnicze, które mają wszystkich 
rolników zrzeszonych u siebie, mogłyby być partne-
rem, czy nie. A są one ustawowo powołane, często 
w tej Izbie słyszymy, że przyznajemy uprawnienia 
izbom rolniczym, które reprezentują wszystkich rol-
ników, i często są wpisywane w różnych ustawach 
do różnych ciał. Czy nie powinny one na przykład 
znaleźć się tutaj jako organizacje reprezentatywne? 
Bo gdyby policzyć, to okazałoby się, że mają klika 
milionów rolników, więc może akurat by się znalazły 
tutaj jako organizacje reprezentatywne. Ale chyba 
nie były dopraszane do tego dialogu, izby rolnicze 
pewnie nie zabiegały o to i pewnie nie uwzględnili 
ich państwo w tym dialogu. Trudno zastanawiać się 
co do tych związków rolniczych czy branżowych, czy 
innych, czy posiadają trzysta tysięcy członków. Ale 
myślę, że na pewno tak jest. 

Moja wątpliwość, co do której zadawałem pytanie 
panu ministrowi, dotyczy tego, że w tym zapisie jest 
sformułowanie bardzo ogólne: związki zawodowe 
ogólnokrajowe. Z mojego czytania wprost – może za 
bardzo chcę to sobie zawęzić – rozumiem, że często 
w tych przepisach powołujemy się na zapis o związ-
kach pracowniczych. W związku z tym moja obawa 
jest taka, że w momencie, kiedy mówimy o organiza-
cjach rolniczych, a często się powołujemy na przykład 
na taki zapis: „działają w podmiotach gospodarki 
narodowej, których podstawowy rodzaj działalności 
jest określony w więcej niż połowie sekcji Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa 
w przepisach o statystyce publicznej”… Czy my się 
kwalifikujemy, czy my właśnie się nie kwalifikuje-
my? To jest ta moja wątpliwość co do organizacji, 
gdyż mówi się: „organizacja związkowa ubiegają-
ca się o uznanie jej za reprezentatywną organizację 
związkową przy ustalaniu liczby pracowników”… 
Często się wymienia pracowników. Myślę, że w tym 
przypadku moja wątpliwość… No, daj Boże, że bę-
dzie taka interpretacja, że mogą to być rolnicy. Wtedy 
byłoby to wyjście naprzeciw i rolnicy mogliby dołą-
czyć do tego grona i mogliby w tym uczestniczyć. 
Chcę powiedzieć, że rolnicy rzeczywiście stanowią 
znaczną grupę społeczną, zawodową w Polsce i może 
warto byłoby ich tu uwzględnić.

Nie będę wnosił żadnych poprawek w tej spra-
wie ani podejmował żadnych działań. Ja tylko za-
sygnalizowałem temat, gdyż my, jakby uczestnicząc 

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję. Ale na wczasy, Panie Senatorze, chętnie 
pan pojedzie?

(Senator Stanisław Kogut: On nie jeździ na wczasy.)
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Na wczasy pod gruszą.)
Bardzo proszę, pan senator Robert Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Panie Marszałku! Szanowni Goście!
Panie Senatorze Rulewski, ja pana popieram – też 

nie chcę emigrować. Mam nadzieję – dołączam się do 
tych życzeń – że może szybciej niż w ciągu dziesięciu 
lat, może w ciągu pięciu, dzięki pomocy Sejmu i Senatu, 
nas wszystkich, uda się wzbogacić Polaków, co będzie 
z pożytkiem dla wszystkich. Gratulacje szczególnie dla 
pana ministra i dla ludzi, którzy potrafili, jak powie-
dział pan przewodniczący Duda, pójść na kompromis. 
Sukces to zawsze są kompromisy. To, że udało się osią-
gnąć porozumienie i że możemy się dzisiaj tutaj spo-
tkać i z uśmiechami na twarzach rozmawiać o Radzie 
Dialogu Społecznego, to jest wielki sukces. Uważam, że 
to się sprawdzi, mimo że czasami się różnimy.

W nawiązaniu do wystąpienia pana przewodniczą-
cego z BBC chciałbym jednak złożyć poprawkę, aby ten 
dialog nie wykluczał organizacji, które bronią jednej ze 
stron – organizacji, która zrzesza pracodawców i innych, 
które będą chciały do tego przystąpić. Jeżeli mówimy 
o dialogu, jeżeli mówimy o tym, aby pójść na kompro-
mis… Ja naprawdę nie widzę tutaj konieczności takiego 
boju, konieczności wypowiadania tak twardych słów, 
jakie wypowiedział pan z Lewiatana, mówiąc, żeby 
niejako już więcej nie pracować przy tej ustawie… A to 
jest czas, w którym możemy poprawki, które też były 
zgłaszane przez moich kolegów, przez senatora Koguta 
czy Augustyna, złożyć i nad nimi się pochylić.

Nie będę powielał tego wszystkiego, co zostało już 
tu powiedziane, ale bardzo bym prosił, abyśmy nie 
tworzyli fikcji, nie tworzyli struktur w terenie, skoro 
istnieje związek, który zrobił tyle dobrego, aby gospo-
darka polska, pracodawcy, podatki i to wszystko, co 
się z tym wiąże, działały na korzyść Rzeczypospolitej 
Polskiej. Dziękuję i jeszcze raz gratuluję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jerzy Chróścikowski, bardzo proszę.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Rzeczywiście powinniśmy gratulować organiza-

cjom związkowym, pracodawcom i rządowi, że po-
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(senator J. Chróścikowski) Pragnę jeszcze raz pogratulować państwu tego, 
że udało wam się doprowadzić do dialogu, żeście 
osiągnęli swój efekt, ale z przykrością muszę powie-
dzieć, że nam, rolnikom, nie udało się doprowadzić 
do takiego dialogu i takową ustawę próbuje nam się 
wprowadzić. Jeszcze raz dziękuję…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dziękuję…)
I jeszcze raz powtarzam: nie zgłaszam uwag do 

państwa, żebyście nie myśleli, że ja jestem jakiś 
zachłanny i że chcę w czymś wam przeszkodzić. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Z rolnikami jest taki problem, że jednocześnie są 

przedsiębiorcami i związkowcami, nie? W związku 
z tym komisja trójstronna ma tu, jak sądzę, pewien 
problem strukturalny.

I teraz mamy pana senatora Mieczysława Gila 
z Krakowa, znanego związkowca.

(Senator Grzegorz Czelej: O, to powinien być głos 
podwójny.)

(Senator Stanisław Kogut: Legenda „Solidarności”.)
Tak, z huty – dawniej Lenina, a teraz Sendzimira.
Bardzo proszę, Mieczysław Gil.

Senator Mieczysław Gil:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Dziękuję za podkreślenie, że jestem z Krakowa, 

gdyż do niedawna…
(Senator Jan Rulewski: Nie, z huty…)
…że pochodzę z Krakowa, że mieszkam tam. 

Do niedawna niektórzy mówili, że przyznawanie się 
w Warszawie do Krakowa nie jest dobrą rekomenda-
cją, ale ja uważam to tylko za żart.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Czasy się zmie-
niają.)

Panie Ministrze, ja nie będę mówił o szczegółach, 
jak ma wyglądać dialog, ale bez żadnego zarozu-
mialstwa chcę powiedzieć, że od 1980, a właściwie 
od 1981 r. uczestniczę w procesach dialogowych na 
różnych stopniach, na różnych etapach. Nie jest to 
miejsce na tworzenie na swój temat jakichś tam kam-
panijnych chwytów, ale powiem, że właśnie w 1981 r. 
ustawa o przedsiębiorstwie i samorządzie załogi – 
Janek to pamięta – była pierwszym wymiarem wiel-
kiego dialogu ze strony „Solidarności”, dialogu ze 
stroną przeciwną. Przypominam to, by zaznaczyć, 
że też obecnie podniesiony, przywołany tu dzisiaj 
problem – choć nie wiem, czy słowo „przywołany” 
jest najlepsze – a w każdym razie problem przygo-
towany do debaty jest dla mnie bardzo ważny, gdyż 
jeszcze nie tak dawno na temat dialogu, a zwłaszcza 

w tych pracach, próbowaliśmy delikatnie tam się do-
bić. Trudno było tam się dobić. Powiem, że w końcu 
podjęliśmy takie działanie, aby powstała trójstronna 
komisja dialogu rolniczego. Skoro wcześniej nie moż-
na było docisnąć się do tej komisji trójstronnej, bo 
takich możliwości nie było, to podjęto takie działania. 
I w tej chwili w Sejmie jest przygotowany projekt, jest 
w pierwszym czytaniu, ten projekt jest w opracowa-
niu w Sejmie, w procedowaniu. Myślę, że z tego coś 
wyjdzie lub nie wyjdzie, gdyż jest wiele kontrowersji 
i zarzutów co do tego projektu. No, zobaczymy, jaki 
w tym momencie będzie dialog z organizacjami. Bo 
o ile państwo osiągnęliście dialog, i to trzeba przy-
znać, o tyle ze związkami rolniczymi, a tu się powo-
łuje tak zwany trójstronny dialog rolniczy, takiego 
dialogu nie podjęto, a ustawę zgłoszono. Więc pyta-
nie, czy to będzie akurat dla rolników, czy to będzie 
narzędzie dla ministra rolnictwa i on sobie stworzy 
swoją radę, którą będzie miał tylko on. 

Chcę zwrócić uwagę na to, że pewnie by nie 
było tych protestów rolniczych, które były, gdyby-
śmy wcześniej jako rolnicy byli dopraszani do roz-
mawiania nie tylko o sprawie samej dochodowości 
rolniczej, ale też o sprawach społecznych, z różnymi 
resortami. My jednak często jesteśmy pomijani. I do-
pominanie się przez kilka lat – można powiedzieć, 
że przez prawie osiem – o to, żebyśmy brali w tym 
udział i byli uwzględniani w sprawach społecznych, 
w wielu, można powiedzieć, zagadnieniach dla nas 
ważnych, choćby nawet w przypadku oświaty, choćby 
nawet służby zdrowia… Mógłbym tu wymieniać po 
kolei resorty, które są dla rolników ważne tak samo 
jak i dla pracowników. Bo przecież Polska jest jedna. 
My też uczestniczymy w tym podziale i powinniśmy 
mieć w tym zapewniony udział.

Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zawsze możemy wró-
cić do tego, co było, jeżeli uznamy, że w ramach tego 
rolniczego dialogu będziemy gorzej traktowani. Choć 
ja mogę już teraz powiedzieć, że już jesteśmy go-
rzej potraktowani, niepartnersko, staliśmy się jakimś 
młodszym bratem, bo według tej zaproponowanej 
wersji będziemy powoływani już nie przez prezyden-
ta, ale przez premiera, czyli jakby stopień niżej, jak ja-
cyś młodsi bracia. No, to jest tak: po prostu macie już 
nie tę samą kategorię, tylko macie kategorię niższą.

(Senator Kazimierz Kleina: Ależ to dobra kate-
goria…)

W związku z tym już widać, jak się traktuje rol-
ników, skoro proponuje się inny dialog.

Ja rozumiem, że jesteśmy już na etapie dyskusji, 
która będzie u nas, w Izbie, za chwilę. Mam nadzieję, 
że ta ustawa przejdzie jeszcze w tej kadencji, taką 
mam nadzieję. A jeśli nie przejdzie, to będzie w tej 
kwestii praca od nowa.
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(senator M. Gil) Panu ministrowi, panu przewodniczącemu 
Dudzie, wszystkim przedstawicielom organizacji 
pracodawców i przedstawicielom innych organiza-
cji związkowych chciałbym bardzo podziękować 
za uczestnictwo w tej debacie, za to, co się stało za 
sprawą dialogu, w którego efekcie powstała ta ustawa 
o Radzie Dialogu Społecznego. Był to pewien ewe-
nement w naszym procedowaniu. Wydaje mi się, że 
on służy dobrej sprawie.

Bardzo proszę o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Stanisław Gorczyca:
Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie rozpa-

trzenia wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do 
ustawy o leczeniu niepłodności – druk senacki nr 949 
– odbędzie się dzisiaj bezpośrednio po ogłoszeniu 
przerwy w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji w sprawie rozpatrzenia 
wniosku zgłoszonego w trakcie debaty do ustawy 
o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym – druk se-
nacki nr 933 – odbędzie się bezpośrednio po ogłosze-
niu przerwy w obradach w sali nr 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki 
Narodowej, Komisji Środowiska oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków do 
ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko oraz ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych odbędzie się dziś, 9 lipca, 
bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach 
w sali nr 182.

W tej samej sali odbędzie się następnie wspólne 
posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków do 
ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycz-
nych.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych w trakcie debaty do ustawy o spo-
rcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych – druk senacki nr 935 – odbędzie się dzisiaj, 
dwadzieścia minut po ogłoszeniu przerwy, w sali 
nr 182.

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej w sprawie rozpatrzenia wniosków zgło-
szonych do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego 
i innych instytucjach dialogu społecznego – druk 

związków zawodowych padały ze stron organizacji 
pracobiorców często nie najlepsze sformułowania.

Piotrze, nie mówię tego dlatego, że tu jesteś, tylko 
dlatego, że ja tak to oceniałem i często o tym pisałem.

Myślę, że podstawowym warunkiem dialogu, 
przynajmniej według mnie, jest szanowanie się wza-
jemne. A obiegowe opinie medialne… Tu znowu po-
wiem, że media często czekają na tego typu opinie, 
bo one są potrzebne dla zwiększenia czytelnictwa po 
takim – przepraszam za słowo – przywaleniu komuś. 
Ale tu najważniejsza jest istota tego dialogu. Dlatego 
jako ten, który właściwie od 1981 r. współtworzył tę 
ustawę o przedsiębiorstwie i samorządzie załogi i któ-
rego doradcami byli późniejsi najwybitniejsi polscy 
politycy, ja nie będę ich wymieniał, ale to jest czołów-
ka polityczna… To tak się zaczęło i dlatego uważam, 
że przypomnienie tych faktów i roli „Solidarności” 
jako ruchu i jako związku zawodowego, także dzisiaj, 
jest tutaj bardzo ważne. Ja się niepokoiłem, kiedy 
w centrum dialogu w czasie debat spotykałem się… 
obserwowałem zachowania niektórych przedstawi-
cieli ministerstw. Ale to na szczęście minęło. Jestem 
przekonany… Żeby nie przedłużać, powiem, że gra-
tuluję wszystkim, iż tu w Senacie mówimy o dialogu, 
bo to miejsce jest szczególne. Wielokrotnie w czasie 
strajków w postulatach upominałem się o utworzenie 
Senatu, powrót Senatu i dziś mogę powiedzieć, że 
odbywające się tu debaty, ta wczorajsza, tak długa, 
też, są niezwykle istotne dla polskiej rzeczywistości. 
Dziękuję wszystkim, pozdrawiam.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
To był ostatni głos w dyskusji. Informuję w związ-

ku z tym, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyli senatorowie: Kazimierz Kleina, 
Stanisław Kogut, Robert Dowhan i Mieczysław 
Augustyn.

Zamykam dyskusję.
Czy pan minister, który dotrwał do końca, chciał-

by zabrać głos?
(Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław 

Kosiniak-Kamysz: Nie, dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.
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(senator sekretarz S. Gorczyca) Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą odbędzie się w piątek, 10 lip-
ca 2015 r., o godzinie 9.00 w sali nr 307 w gmachu 
Senatu. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję.
Ogłaszam przerwę. Wznowienie obrad jutro o go-

dzinie 10.00.

senacki nr 965 – odbędzie się dzisiaj o godzinie 19.00 
w sali nr 176.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu 
w sprawie rozpatrzenia ustawy z dnia 9 lipca 2015 r. o usta-
nowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 
z lipca 1945 r. – druk senacki nr 971 – odbędzie się 9 lipca 
2015 r., to jest w czwartek, bezpośrednio po ogłoszeniu 
przerwy w obradach, w sali nr 179.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 05)



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

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Senatorowie sekretarze zajęli już miejsca przy 

stole prezydialnym.
Wysoki Senacie, proponuję uzupełnienie po-

rządku obrad o punkt: ustawa o ustanowieniu Dnia 
Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. 
– druki senackie nr 971 i 971 A – i rozpatrzenie go 
jako punktu dwudziestego drugiego…

(Głos z sali: Dwudziestego czwartego.)
…i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego 

czwartego, to jest po sprawozdaniu Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych 
w 2014 roku petycji. Jeśli nie usłyszę głosu sprzeci-
wu, uznam że Wysoka Izba przyjęła przedstawianą 
propozycję.

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

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, 
że w przypadku uchwalenia przez Sejm na trwa-
jącym obecnie posiedzeniu ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks wyborczy oraz przygotowania 
sprawozdania komisji w tej sprawie zaproponuję 
uzupełnienie porządku obrad również o ten punkt.

(Głosy z sali: Kiedy?)
Wtedy, kiedy będzie sprawozdanie.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Czyli jutro.)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 953, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 953 A i 953 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Leszka Czarnobaja, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Państwo!

Pragnę przedstawić państwu w imieniu Komisji 
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych sprawozdanie o ustawie 
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 
oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, czyli 
tak zwanej ustawie warszawskiej.

Proszę państwa, wymieniona ustawa pochodzi 
z przedłożenia senackiego. Na siedemdziesiątym po-
siedzeniu Senatu w dniu 5 lutego 2015 r. pan senator 
Marek Borowski przedstawił całościowy projekt usta-
wy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami 
oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Sejm 
uchwalił tę ustawę na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 
bieżącego roku.

Ja króciutko tylko przypomnę, co jest istotą tego 
projektu, dlatego że, tak jak powiedziałem, ustawa 
w lutym była bardzo szczegółowo omawiana przez 
pana senatora Borowskiego. Jaka była przyczyna pod-
jęcia prac nad tą ustawą? Przede wszystkim wszelkie 
komplikacje związane z nieruchomościami będące 
skutkiem dekretu Bieruta, brak ustawy o reprywa-
tyzacji, a także konieczność prowadzenia inwestycji 
w Warszawie, uporządkowania kwestii związanych 
z gospodarowaniem mieniem, w stosunku do które-
go jednostka samorządu terytorialnego, czyli miasto 
Warszawa, oraz Skarb Państwa pragną podjąć wszel-
kiego rodzaju inwestycje. Jest to ustawa potrzebna do 
uregulowania spraw roszczeń i mienia, jeśli chodzi 
o podejmowanie dalszych decyzji związanych, na 
przykład, z inwestycjami, z przyszłością nierucho-
mości.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, powiem jeszcze, 
że ta ustawa opiera się na czterech filarach. Filar 
pierwszy to prawo odmowy wydania decyzji o usta-
nowieniu na rzecz byłego właściciela użytkowania 
wieczystego. Oczywiście dotyczy to określonych 
sytuacji, takich, kiedy na danej nieruchomości są 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 01)
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(senator sprawozdawca L. Czarnobaj) czących wszystkich stron dekretu Bieruta, nie rozwią-
zuje wszystkich spraw dotyczących roszczeń i repry-
watyzacji, jest jednak dużym krokiem do przodu, jeśli 
chodzi o gospodarowanie mieniem i podejmowanie 
procesów inwestycyjnych związanych z funkcjono-
waniem miasta. Dlatego w imieniu Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej wnoszę o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Andrzeja Matusiewicza, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r. 
w sprawie omawianej ustawy, po zgłoszeniu przez 
pana senatora Janusza Sepioła, przewodniczącego 
komisji, wniosku… Wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek nie uzyskał większości głosów, w głoso-
waniu był, że tak powiem po sportowemu, remis. 
I w związku z tym przedstawiam takie właśnie sta-
nowisko.

Chciałbym jednak podkreślić, że, jak wynikało 
z przebiegu dyskusji na omawianym posiedzeniu 
komisji i z analizy całego procesu legislacyjnego 
w Sejmie, jest problem natury konstytucyjnej, jeśli 
chodzi o art. 214a w wersji przegłosowanej przez 
Sejm. Rozwiązanie fakultatywne, możliwość odmo-
wy ustanowienia na rzecz poprzedniego właściciela 
lub jego następcy prawnego prawa użytkowania wie-
czystego na nieruchomości, która była przedmiotem… 
Chodzi tutaj o dekret Bieruta. I mowa o przypadkach 
przeznaczenia lub wykorzystywania wspomnianej 
nieruchomości na cele publiczne w rozumieniu 
art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli 
wszelkie cele publiczne, szeroko rozumiane obiekty 
użyteczności publicznej: oświatowe, charytatywne 
i jeszcze inne, wszelkie.

Inna przesłanka odmowy to sprzedaż lub oddanie 
w użytkowanie wieczyste na rzecz osób trzecich.

I kolejna: zabudowa przez Skarb Państwa lub 
jednostkę samorządu terytorialnego wykonana po 
dniu wejścia w życie dekretu z 1945 r., jeśli wartość 
wspomnianej zabudowy znacznie przenosi wartość 
zajętego na ten cel gruntu.

Następnie: budynki, które zostały odbudowane lub 
były remontowane… Chodzi o odbudowę lub remont 

zrealizowane elementy nieruchomości, budynków, 
które są związane z celami publicznymi. W art. 214 są 
enumeratywnie wymienione sytuacje, w których taka 
odmowa może mieć miejsce. Oczywiście mówimy 
tutaj, że w takiej odmowie musi się znaleźć kwestia 
odszkodowań… To dalej w postępowaniu sądowym… 
I w tym artykule dokładnie są wymienione sytuacje, 
w jakich może dojść do takiej odmowy: przeznaczenie 
na cele społeczne, sprzedaż lub oddanie w użytko-
wanie wieczyste na rzecz osób trzecich, zabudowa 
przez Skarb Państwa lub przez jednostki samorządu 
terytorialnego, odbudowa lub remont wykonane ze 
środków publicznych. I to są elementy zawarte w tej 
ustawie.

Drugim filarem jest kwestia wprowadzenia prawa 
pierwokupu. Są mianowicie sytuacje, w których obrót 
roszczeniami reprywatyzacyjnymi odbywa się w spo-
sób ciągły. W związku z tym wprowadza się, jeśli 
chodzi o obrót, takie rozwiązanie, że jest on możliwy, 
ale musi być dokonywany w ramach aktu notarialne-
go. I wówczas gmina czy miasto stołeczne Warszawa 
może również skorzystać z prawa pierwokupu. Czyli 
nie zakazuje się obrotu roszczeniami, niemniej jednak 
nie może on odbywać się w taki sposób, że realizacja 
następuje bez aktu notarialnego.

Trzecim filarem jest sprawa ustanowienia kura-
tora, przedstawicieli prawomocnych. I zacytuję tutaj 
fragment tej ustawy: „Nie ustanawia się kuratora dla 
ochrony praw osoby, jeżeli istnieją przesłanki uznania 
jej za zmarłą”. I tak jak podano w uzasadnieniu, są 
sytuacje, że ustanawia się kuratora dla osoby, która 
dzisiaj liczy sto osiemnaście albo sto dwadzieścia 
osiem lat, czyli sytuacje, delikatnie powiem, trochę 
patologiczne z prawnego punktu widzenia, jeśli cho-
dzi o możliwości realizacji pewnych celów gospodarki 
nieruchomościami na terenie Warszawy, jak również 
jeśli chodzi o rozwiązywanie spraw roszczeniowych.

A czwarty filar to jest możliwość komunalizacji. 
Są sytuacje, w których sprawa toczy się czterdzie-
ści, pięćdziesiąt lat, i od momentu złożenia wniosku 
dotyczącego odzyskania danej nieruchomości nic 
się nie wydarzyło. W związku z tym gmina może 
podjąć próbę skomunalizowania takiej nieruchomo-
ści. Oczywiście jest zapisana procedura związana 
z ogłoszeniem, z odwołaniem, jest przewidziany pół-
roczny okres trwania procesów związanych z próbą 
ustanowienia na tej nieruchomości mienia gminy. 
Powtarzam: cały proces opisany jest w projekcie 
ustawy.

Te cztery elementy są najważniejsze, są funda-
mentalne dla gospodarki nieruchomościami i spraw 
związanych z kodeksem rodzinnym.

W opisie projektu tej ustawy jest wskazanie, że 
ustawa nie rozwiązuje wszystkich problemów doty-
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(senator sprawozdawca A. Matusiewicz) te wątpliwości konstytucyjne, o których pan senator 
mówił. Czy ja dobrze zrozumiałem? I czy pańskim 
zdaniem przywrócenie wersji senackiej, pierwotnej 
rozstrzyga tę kwestię? Dziękuję bardzo.

Senator Andrzej Matusiewicz:
To nie do końca tak, nie mogę tak jednoznacznie 

odpowiedzieć. Podkreślam, że w toku prac legislacyj-
nych… Bo gdy Senat procedował, to oczywiście nie 
było opinii Biura Analiz Sejmowych. To tam zwróco-
no na to uwagę, a ja uważam, że to jest zasadna opinia, 
dlatego że możemy się narazić na zarzut niekonstytu-
cyjności w tym zakresie, zwłaszcza jeśli weźmie się 
pod uwagę nie tylko art. 64 konstytucji, czyli ochro-
nę prawa własności i innych praw majątkowych, ale 
również art. 21. Przypomnę, konstytucja obowiązuje 
od października 1997 r., a ta ustawa o gospodarce 
nieruchomościami była uchwalona 21 sierpnia 1997 r. 
i nie było tego zapisu, jaki jest w konstytucji, że ta-
kie wywłaszczenie powinno nastąpić za słusznym 
odszkodowaniem. To oczywiście nastąpiło później, 
ale taki mamy zapis. Osobiście uważam, że wywłasz-
czenie powinno być za słusznym odszkodowaniem. 
Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Pociej zgłaszał się do pytania, tak? 

Proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Pytanie do pana senatora Matusiewicza. Czy biu-

ro analiz prawnych Senatu podzieliło to zdanie i te 
wątpliwości Biura Analiz Sejmowych?

Senator Andrzej Matusiewicz:
Czy legislatorzy…
(Senator Leszek Czarnobaj: Z Senatu.)
Legislatorzy zwrócili też na to uwagę, zacytowali 

stanowisko i prokuratora generalnego, i Biura Analiz 
Sejmowych.

(Senator Aleksander Pociej: Tak, ale moje pytanie 
jest takie: ponieważ…)

Nie pamiętam w tej chwili, czy pan legislator wy-
powiedział się jednoznacznie, że jego stanowisko też 
jest takie, ale sądzę, że tak, skoro w uzasadnieniu to 
wszystko było podniesione.

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

ze środków publicznych, budynków, które zostały 
zniszczone w czasie wojny, czyli w latach 1939–1945, 
w więcej niż 66%.

I ostatni punkt: brak możliwości dokonania zgod-
nego z prawem i ładem przestrzennym podziału nie-
ruchomości, której jedynie część jest przedmiotem 
roszczenia określonego w art. 7 ust. 1 i 2 dekretu 
z października 1945 r.

W opinii Biura Analiz Sejmowych wyraźnie pod-
kreślono, że brak przyznania stosownej rekompensaty 
z tytułu odmowy ustanowienia prawa wieczystego 
użytkowania stanowi naruszenie konstytucyjnej zasa-
dy z art. 64 konstytucji, który chroni prawo własności 
i inne prawa majątkowe. Przyjęte przez ustawodawcę 
rozwiązanie należy uznać za formę wywłaszczenia 
na cele publiczne, które jest dopuszczalne, ale jedynie 
za słusznym odszkodowaniem, co wynika z art. 21 
ust. 2 konstytucji. Zarówno Biuro Analiz Sejmowych, 
jak i prokurator generalny nie podzielają zawartego 
w uzasadnieniu ustawy stanowiska, że spełnienie 
konstytucyjnych wymogów w zakresie słusznego od-
szkodowania jest zapewnione przez możliwość zasto-
sowania mechanizmu odszkodowawczego z art. 215 
obecnej ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Przypomnę, że wspomniany artykuł dotyczy tylko 
odszkodowań za gospodarstwa rolne – być może to 
jest jakiś określony wycinek roszczeń – na terenie 
miasta stołecznego Warszawy oraz za domy jedno-
rodzinne i działki zasiedlone lub wybudowane po 
1958 r.

Tak więc z przedstawionych tu przyczyn część 
członków komisji samorządu terytorialnego, w tym 
również ja, nie poparła wniosku o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Dziękuję bardzo.

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

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

Pan senator Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do pana senatora Matusiewicza. 

Rozumiem z pańskiego wywodu – nie byłem na tym 
posiedzeniu komisji, bo nie jestem jej członkiem, 
a nie mogłem na tym posiedzeniu być – że w wersji, 
która wyszła z Senatu, a zdaje się, że w lutym 2015 r. 
procedowaliśmy tę ustawę, nie było tej wady, o której 
pan senator wspomniał. Została ona wprowadzona 
w Sejmie i wprowadzenie tej zmiany spowodowało 
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Senator Marek Borowski:

Czy panu senatorowi znana jest opinia w tej spra-
wie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pani 
Małgorzaty Gersdorf, oraz Rady Ministrów?

(Senator Andrzej Matusiewicz: Proszę?)
Czy panu senatorowi znana jest opinia pierw-

szego prezesa Sądu Najwyższego, pani Małgorzaty 
Gersdorf, oraz Rady Ministrów?

Senator Andrzej Matusiewicz:
Nie, nie znam tej opinii.
(Senator Marek Borowski: To ja w debacie się 

wypowiem.)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez Senat. 

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

Czy pan wiceminister Cezary Gabryjączyk chciał-
by zabrać głos?

Proszę uprzejmie. I zapraszam na mównicę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Cezary Gabryjączyk:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

i Panowie Senatorowie!
Prezentując stanowisko rządu, na wstępie pragnę 

zaznaczyć, że projekt ten jest inicjatywą Senatu, 
dlatego jedyną rolą administracji rządowej w tym 
przypadku jest przyjęcie stanowiska do tego pro-
jektu przez Radę Ministrów. Warto zaznaczyć, że 
materia regulowana niniejszym projektem dotyczy 
kompetencji samorządu – w tym przypadku chodzi 
o miasto stołeczne Warszawę. Rada Ministrów w dniu 
28 kwietnia 2015 r. przyjęła stanowisko rządu wobec 
projektu ustawy, co do zasady pozytywnie oceniając 
cel projektowanej nowelizacji.

Projektowana regulacja zakłada możliwość wyda-
wania decyzji o odmowie ustanowienia prawa użytko-
wania wieczystego nieruchomości na rzecz dawnych 
właścicieli we wskazanych przypadkach, w tym rów-
nież wtedy, gdy nieruchomość wykorzystywana jest 
obecnie do realizacji celów publicznych określonych 
w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Rząd pozytywnie ocenia proponowane rozwiąza-
nia, po pierwsze, z uwagi na fakt przyznania ustawo-
wego prawa pierwokupu na rzecz miasta stołeczne-
go Warszawy, co pozwoli realizować cele publiczne, 

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze – zwracam się do senatora 

Matusiewicza – czy jeżeli byłaby poprawka mówią-
ca, że „za słusznym odszkodowaniem dochodzonym 
na drodze sądowej”, to w pana opinii rozstrzygałaby 
ona ten dylemat, który mamy obecnie?

Senator Andrzej Matusiewicz:
Ja uważam, że tak, że to powinno być, bo taki jest 

przepis art. 21 ust. 2 konstytucji. Ale to jest tylko moja 
opinia, więc…

(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję.)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, ja też mam do pana pytanie. Czy 

jeżeli nie wprowadzimy tej poprawki, to to słuszne 
odszkodowanie nadal będzie się należało na podsta-
wie orzeczenia sądowego?

Senator Andrzej Matusiewicz:
Nie będzie się należało, bo nie będzie konkretnego 

przepisu. Odsyłanie do art. 215… No, to dotyczy tylko 
części osób uprawnionych do zgłoszenia się po takie 
odszkodowanie. Bo tak jak powiedziałem, art. 215 
dotyczy właścicieli czy użytkowników wieczystych 
gospodarstw rolnych na terenie miasta stołecznego 
Warszawy. Nie mamy informacji, ile tego rodzaju 
gospodarstw rolnych i czy w ogóle jakiekolwiek 
roszczenia… Jeżeli chodzi o domy jednorodzinne 
i działki, które po 1958 r… No, tutaj pewnie skala 
jest większa, ale nie mamy żadnych informacji co do 
tego, ile byłoby takich roszczeń.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Mnie chodzi 
o samą możliwość, a nie o to, jaka będzie skala rosz-
czeń. Czy jeżeli ta ustawa przejdzie w takim kształcie, 
w jakim jest obecnie, zamknie to drogę sądową do 
uzyskiwania odszkodowań? O to mi chodzi.)

Moim zdaniem tak, bo nie będzie pozytywnego 
przepisu w tym zakresie. No chyba że indywidualne 
przypadki… Zdarzało się, że w tym postępowaniu 
na podstawie dekretu były nieprawidłowości natury 
formalnoprawnej. Trudno przewidzieć, czy… Takie 
indywidualne przypadki są, tego rodzaju procesy 
odszkodowawcze się toczą, ale ta ustawa powinna 
wreszcie tę sprawę kompleksowo załatwić.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, można?)
Pan senator Borowski, proszę.
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(podsekretarz stanu C. Gabryjączyk) Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Spotkałem się 

z sytuacją, kiedy nieruchomość została przejęta przez 
miasto. Postępowanie było wszczęte w 1945 r. czy 
1946 r., natomiast ostatecznie tę nieruchomość wła-
ściciele utracili w 2011 r. Zostali wykreśleni z księgi 
i zostało ustanowione na ich rzecz prawo wieczystego 
użytkowania. To prawo zostało wycenione na 15 ty-
sięcy zł rocznie, więc tej rodziny po prostu nie stać na 
to, żeby mogli mieszkać na terenie swojej nierucho-
mości. Jak w tej chwili ta sprawa będzie wyglądała? 
Czy będą sytuacje zbliżone do tej, którą opisałem, 
czy to będzie jakoś troszeczkę bardziej rozsądnie 
rozwiązane? Dziękuję bardzo.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Cezary Gabryjączyk:
Jeszcze raz powtórzę, Wysoka Izbo, że jest to ini-

cjatywa Senatu. I w zasadzie stanowisko rządu, które 
odczytałem tutaj, nie odnosi się do sprawy konsty-
tucyjności tej regulacji. Odpowiadam tu na pytanie 
pana senatora: w zasadzie rząd co do tej kwestii nie 
wnosi żadnych uwag.

A teraz odpowiadam na pytanie kolejnego pana 
senatora. Otóż nie potrafię w tej chwili powiedzieć, 
odnosząc się do przykładu, który pan senator opi-
sał, jak to będzie. Jeśli mogę udzielić pisemnej od-
powiedzi, to oczywiście tak zrobię. Jednak z tego 
stanowiska wyraźnie wynika, że sprawy tego typu, 
o które pan senator pytał, dotyczą tylko i wyłącznie 
miasta stołecznego Warszawy. I to miasto stołeczne 
Warszawa jako samorząd będzie się tym zajmowało. 
Rząd, budżet państwa w tym nie partycypuje.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chodzi mi przede 

wszystkim o preferencje, które są stosowane. W tym 

które dotychczas były blokowane przez roszczenia 
byłych właścicieli. Po drugie, z uwagi na wprowa-
dzenie prawa pierwokupu roszczeń dekretowych, co 
przyczyni się do ograniczenia obrotu roszczeniami 
reprywatyzacyjnym. Roszczenia reprywatyzacyjne 
często są przedmiotem obrotu po cenach symbolicz-
nych lub numizmatycznych. Wydaje się iż propo-
nowana regulacja może korzystnie wpłynąć na tę 
sytuację poprzez ograniczenie oraz kontrolę handlu 
roszczeniami. Po trzecie, na podstawie nowelizowane-
go art. 214 osobom uprawnionym zostanie przyznane 
prawo do zwrotu wszystkich – a nie, jak dotychczas, 
jednej – nieruchomości przejętych na mocy dekretu 
Bieruta. Dziękuję bardzo.

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

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

Pan senator Jackowski, pan senator 
Wojciechowski… Na razie dwóch senatorów się 
zgłosiło.

Proszę bardzo, pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pan przytoczył, że to stanowisko, 

o ile dobrze pamiętam, jest z kwietnia 2015 r…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu 

Państwa Cezary Grabarczyk: 28 kwietnia.)
…czyli przed zmianami, przed obróbką, która 

była w Sejmie. Prawda? Ustawa została uchwalona 
w Sejmie w czerwcu. W związku z tym…

(Senator Kazimierz Kleina: To jest nasz projekt.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu 

Państwa Cezary Grabarczyk: To jest projekt sena-
torski, Panie…)

Ja rozumiem, ale ustawa trafiła do Sejmu…
(Senator Kazimierz Kleina: I tam nie było nic 

zmieniane.)
(Senator Marek Borowski: Nie było zmian.)
A, to przepraszam.
W takim razie mam takie pytanie: jakie jest sta-

nowisko pana ministra jako przedstawiciela rządu 
wobec tych wątpliwości konstytucyjnych, które były 
zgłoszone przez Biuro Analiz Sejmowych, to znaczy 
na temat konstytucyjności tego wywłaszczenia za 
słusznym odszkodowaniem? Czy pan minister uważa, 
że coś takiego powinno być w tej ustawie, czy nie 
powinno tego być? Dziękuję.
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(senator G. Wojciechowski) Dodatkowo w latach 2014–2016 jest udzielana 
miastu stołecznemu Warszawie dotacja celowa ze 
środków tegoż funduszu w kwocie ponad 200 mi-
lionów zł rocznie, to jest łącznie do 600 milionów zł 
w latach 2014–2016 z przeznaczeniem na dofinanso-
wanie wypłaty odszkodowań, o których mowa we 
wspomnianym art. 215. W roku 2014 wypłacono 
z tego tytułu ponad 170 milionów zł, a w roku 2015 
kwota dotacji opiewa już na ponad 68 milionów zł. 
W 2014 r. na wniosek wojewody mazowieckiego wy-
płacono z Funduszu Reprywatyzacji prawie 172 mi-
liony zł odszkodowań z tytułu gruntów warszawskich, 
o które pytał pan senator. W roku 2015 kwota ta wy-
nosi już blisko 80 milionów zł.

Aktualnie w Ministerstwie Skarbu Państwa pro-
wadzone są również prace mające na celu oszaco-
wanie potencjalnych roszczeń reprywatyzacyjnych 
w całym kraju, ale to już wykracza poza materię tej 
ustawy, bo ona dotyczy tylko miasta stołecznego 
Warszawy. Dziękuję bardzo.

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

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam do pana ministra szczegółowe pytanie. Panie 

Ministrze, chodzi mi o to, czy art. 214a i art. 215 
ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowią 
zabezpieczenie tych roszczeń. Czy państwo macie 
informacje? Pytam, bo z tego, co rozumiem, przez 
lata funkcjonowania tej ustawy takie sprawy mogły 
być rozpatrywane przez Sąd Okręgowy w Warszawie 
i Skarb Państwa był reprezentowany. Jaka była skala 
tych spraw i jakie zasądzano odszkodowania? Czy 
macie jakieś informacje na ten temat? Czy stanowisko 
rządu w tym zakresie jest takie, że odmowa przy-
znania wieczystego użytkowania jest słuszna, że ci, 
którzy kiedyś byli właścicielami, obecnie nie mogą 
już żądać słusznego odszkodowania? Przypomnę tu 
art. 21 ust. 2 konstytucji. Czy pan mógłby odpowie-
dzieć na to pytanie? Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Wojciechowski, proszę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Czy sprawy, powiedzmy, nie wiem, z 1989 r., te, które 
były, zostały zakończone? Czy dysponuje pan lub 

wypadku zastosowane być nie mogły, w związku 
z czym ta opłata roczna jest w pełnej wysokości. 
W innych sytuacjach są stosowane pewne preferen-
cje. To jest jedna sprawa.

I druga sprawa, o którą chciałbym dopytać. Panie 
Ministrze, to ile w wolnej Polsce, w Unii Europejskiej 
itd. było takich sytuacji, że w tym postępowaniu, 
które rozpoczęło się na podstawie dekretu Bieruta, 
ludzie ostatecznie utracili nieruchomość, pomimo 
że cały czas mieszkali w jej obrębie, a więc nie była 
ona niezbędna do rozbudowy miasta stołecznego 
Warszawy? Ile było takich sytuacji? Bo do mnie tra-
fiły wiadomości o dwóch. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Cezary Gabryjączyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Czy mam po-

dać szerszą informację na ten temat? Jestem na to 
przygotowany, więc oczywiście mogę przekazać taką 
informację Wysokiej Izbie. Tak? Dobrze. W takim 
razie powiem, że odszkodowania, które są wypłacane 
z tytułu roszczeń dekretowych na podstawie art. 215, 
realizowane są przez Fundusz Reprywatyzacji. I na 
ten cel w formie dotacji celowej na lata 2014–2016 
zabezpieczona jest kwota 600 milionów zł. Do dziś 
z funduszu wypłacono już blisko 300 milionów zł 
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat odszko-
dowań orzeczonych w tym paragrafie. W związku 
z projektowaną regulacją należy liczyć się z dodat-
kowymi kosztami z tegoż funduszu.

Jednocześnie Ministerstwo Skarbu Państwa na 
bieżąco zajmuje się wypłatą odszkodowań, które wy-
nikają z prawomocnych wyroków i ugód sądowych 
oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wyda-
nych w związku z nacjonalizacją mienia. Wypłaty te 
realizowane są ze środków państwowego Funduszu 
Reprywatyzacji. W okresie od 2001 r., to jest od mo-
mentu utworzenia tegoż funduszu, do chwili obecnej 
z jego środków wypłacono odszkodowania w łącznej 
kwocie ponad 1 miliarda 900 milionów zł na rzecz 
trzech tysięcy dziewięciuset osób fizycznych i sześć-
dziesięciu sześciu osób prawnych. W związku z ty-
tułem odszkodowania na rzecz właścicieli mienia 
przejętego w trybie dekretu Bieruta została wypła-
cona także kwota ponad 1 miliarda 200 milionów zł, 
co stanowi ponad 60% wszystkich realizowanych 
wypłat odszkodowań.
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(senator G. Wojciechowski) Tak, oczywiście, wiadomo. Rząd Polski przekazał 
w drodze porozumień zawartych z wieloma krajami, 
gdzie mieszkają dawni mieszkańcy bądź ich spadko-
biercy… W drodze porozumień zostały przekazane 
kwoty, które także zostały dokładnie zapisane, a więc 
jeżeli będzie taka wola i oczekiwanie, to przekaże-
my Wysokiej Izbie raport, do których krajów i jakie 
kwoty zostały… Jak najbardziej taki raport mamy.

(Senator Józef Zając: Jeżeli można, to bardzo bym 
prosił o taki raport.)

Oczywiście, Panie Senatorze, deklaruję, że…
Przepraszam bardzo, nie zapisałem pytania, Panie 

Senatorze, w związku z czym poprosiłbym o przy-
pomnienie.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Chodzi mi, proszę pana, o stanowisko rządu w za-

kresie art. 214a i 215. Jeżeli jest odmowa przyznania 
odszkodowania, bo jest wyraźnie powiedziane, że 
można odmówić, jest fakultatywność art. 214a… 
Spadkobiercy lub następcy odmawia się prawa wie-
czystego użytkowania w przypadku nieruchomo-
ści, która została przeznaczona na przykład na cele 
publiczne. W zamian za to odsyła się do art. 215… 
W tym artykule jest napisane, że on może otrzymać 
odszkodowanie, jeżeli był właścicielem gospodarstwa 
rolnego nabytego po 1958 r. lub jeżeli był właścicielem 
działki zabudowanej lub niezabudowanej nabytej po 
1958 r. Czy w takim przypadku pan jako przedstawi-
ciel ministerstwa skarbu opowiada się za tym, żeby 
takiej osobie przysługiwało słuszne odszkodowanie, 
choćby to było odszkodowanie częściowe, tak aby 
była wypełniana norma z art. 21 ust. 2 konstytucji? 
Czy się rozumiemy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu 
Państwa Cezary Gabryjączyk: Tak.)

Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Cezary Gabryjączyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 

Osobiście nie mogę odnieść się wprost do tego pyta-
nia, jako że prezentuję stanowisko rządu. Ale w ra-
mach mojej wcześniejszej wypowiedzi na pytanie 
dotyczące art. 215, które zostało zadane, mówiłem, że 
odszkodowania wypłacane z tytułu roszczeń dekre-
towych na podstawie tegoż artykułu realizowane są 
z Funduszu Reprywatyzacji, i jeśli chodzi o przypad-

ministerstwo danymi, ile to jest spraw w odniesieniu 
do samej Warszawy? Jeśli ministerstwo dysponuje 
takimi danymi, to prosiłbym o odpowiedź na piśmie, 
a jeżeli takich danych nie ma, to oczywiście nie ma 
tu sensu kombinować. |Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Zając, proszę.

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Chciałbym za-

pytać, czy Ministerstwo Skarbu Państwa jest w po-
siadaniu danych, kto z ewentualnych roszczących czy 
podpadających pod tę ustawę otrzymał już odszko-
dowanie od rządów innych krajów.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Cezary Gabryjączyk:
Może rozpocznę od pytania pana senatora 

Wojciechowskiego. Tak jak powiedziałem, fundusz 
ten powstał w roku 2001 i od wtedy z tego fundu-
szu wypłacane są odszkodowania. W związku z tym 
w odniesieniu do roku 1989 r., o który pan senator 
pyta – tak, o rok 1989, dobrze zrozumiałem – w mini-
sterstwie prawdopodobnie nie ma danych i nie będzie-
my w stanie udzielić odpowiedzi. Ale mamy dane, 
które gromadzone są chyba od roku 2001, i takie dane 
Wysokiej Izbie jak najbardziej możemy przedstawić. 
To są dane z podziałem na wypłaty odszkodowań 
z tytułu mienia zabużańskiego, z tytułu rekompensat 
dla Kościoła, dla gmin żydowskich itd., także dla 
ziemiaństwa i właścicieli kamienic. Szczegółowy 
materiał na ten temat możemy przekazać, w depar-
tamencie mamy… Jest to dość dokładnie opisane. 
A więc jeśli jest taka wola, to zobowiązuję się, że 
to trafi do Wysokiej Izby jak najszybciej. Czy taka 
odpowiedź wystarczy?

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Dziękuję bar-
dzo.)

Dziękuję bardzo.
Odpowiadając panu senatorowi… Pytanie doty-

czyło… Panie Senatorze, przepraszam, proszę przy-
pomnieć.

(Senator Józef Zając: Czy ministerstwu wiado-
mo, kto z ewentualnych roszczących z innych krajów 
otrzymał już odszkodowanie?)
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sta stołecznego Warszawy, i z funduszu. Być może 
jest tutaj jakaś indywidualna, enumeratywna ocena 
tego i to powoduje, że niektóre rekompensaty mu-
siały być wypłacone z pieniędzy miasta, dlatego że 
może grunty były zajęty pod publiczne inwestycje 
czy publiczne instytucje, a niektóre były wypłacane 
ze Skarbu Państwa, z tego funduszu. Jest takie prawo 
i mogło tak być, jak pan senator mówi. Jednak na 
pewno nie było to wypłacane tylko i wyłącznie ze 
środków miasta, ale zarówno z jednego, jak i z dru-
giego źródła.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu 

Państwa Cezary Gabryjączyk: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów…
(Senator Marek Borowski: Ja się zapisywałem.)
A, pan… Przepraszam…
(Senator Jan Maria Jackowski: I ja się zapisy-

wałem.)
(Senator Alicja Zając: Senator Jackowski…)
(Senator Sekretarz Stanisław Gorczyca: Ale do 

dyskusji… Tak, on się zapisywał… Ale ja myślałem, 
że do pytań. Zapisał się do dyskusji, tak.)

(Senator Jan Maria Jackowski: Byłem specjalnie 
u senatora sekretarza i zapisałem się na listę.)

Dobrze, Panie Senatorze, dobrze.
Pan senator Jackowski…
(Senator Sekretarz Stanisław Gorczyca: …i Marek 

Borowski.)
…i pan senator Borowski.
No i oczywiście lista jest jeszcze otwarta.
Proszę bardzo, Panie Senatorze. Proszę o zabranie 

głosu w dyskusji.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dyskusja merytoryczna na ten temat przetoczyła 

się w lutym, kiedy podejmowaliśmy inicjatywę legi-
slacyjną dotyczącą gruntów warszawskich.

Warto przypomnieć, że Warszawa przez ten de-
kret, który stanowi lex specialis, bo dotyczy tylko 
obszaru administracyjnego Warszawy… On spowo-
dował ogromny bałagan i w tej chwili mamy taką 
oto sytuację, że największe miasto w Polsce, stolica 
naszego kraju, ma nierozwiązany problem własności 
nieruchomości i ten problem się nasila. On jest sygna-
lizowany przez władze Warszawy i wszystkie ekipy 
zarządzające miastem od 1989 r. z tym problemem się 
stykały, ale jakoś dziwnym trafem nie może on zy-

ki, o które pan pyta, w tym funduszu są zabezpieczone 
na ten cel kwoty. I na lata 2014–2016, jeszcze raz 
powiem, jest zabezpieczona kwota 600 milionów zł, 
z której w takich przypadkach z tego funduszu będą…

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze. Panie Ministrze, teraz ja mam do pana 

pytanie. Te liczby, które pan przytoczył, dotyczą-
ce realizacji odszkodowań, są bardzo ciekawe. Czy 
z tych liczb wynika… Akurat Warszawa jest miastem, 
gdzie dochód jest powyżej średniej, jeżeli chodzi 
o Polskę, jest miastem bogatym. Grunty i nierucho-
mości w Warszawie mają najwyższą cenę. Czy z tej 
statystyki, którą pan przytoczył, wynika, że właśnie 
ten proces odszkodowawczy w Warszawie – repry-
watyzacyjny, ale w zasadzie odszkodowawczy, bo tak 
to wygląda – jest najbardziej posunięty? Czy tutaj te 
odszkodowania, te wnioski są lawiną i stają się także 
pewnym problem dla miasta?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Cezary Gabryjączyk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z pełną odpowie-

dzialnością twierdzę, że tak. Najbardziej posunięty 
proces związany z odszkodowaniami i rekompensa-
tami jest w mieście stołecznym Warszawa.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Aleksander Pociej. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Czy panu jest wiadome, że rekompensaty za zna-

cjonalizowane grunty warszawskie, odszkodowania 
są wypłacane, były jeszcze dwa lata temu, nie w ra-
mach tego funduszu, o którym pan mówi, tylko przez 
miasto stołeczne Warszawa i w żaden sposób nie ob-
ciążają budżetu państwa?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Skarbu Państwa  
Cezary Gabryjączyk:
Być może pan senator ma rację, ale wiadomo mi, 

że tego typu odszkodowania były wypłacane i z mia-

(podsekretarz stanu C. Gabryjączyk)
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(senator J.M. Jackowski) ności i za dwa, trzy lata czy nie wiem za ile ten wnio-
sek zostanie rozpatrzony przez trybunał. I kolejny raz 
będziemy się tym zajmować, znowu będziemy do tego 
wracać, i tak w koło Macieju, można powiedzieć.

W związku z tym, żeby przeciąć wątpliwości, 
składam poprawkę. Jej sens jest taki, że poprzed-
ni właściciele lub następcy prawni tych właści-
cieli, którym na podstawie art. 214a odmówiono 
ustanowienia prawa użytkowania wieczystego, 
mogą wystąpić o odszkodowanie na drodze po-
stępowania sądowego. Będzie to skonsumowanie 
uwag, które zgłosiło Biuro Analiz Sejmowych, 
i w moim przekonaniu rozstrzygnie wątpliwości. 
Mam nadzieję, że Wysoka Izba poprze tę popraw-
kę. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że sprawa, 
która wzbudzała ożywioną dyskusję prasową – 
ponieważ ta ustawa była dyskutowana w prasie 
lokalnej, szczególnie warszawskiej, i w innych 
mediach – po prostu zostanie rozstrzygnięta i nie 
będzie w tym względzie wątpliwości. Dziękuję 
bardzo. I składam poprawkę.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Borowskiego.

Senator Marek Borowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ta inicjatywa, która została podjęta przez Senat 

– a przypomnę, że została przyjęta bez głosu sprze-
ciwu – w Sejmie nie została zmieniona, no, pomijam 
jakieś drobne poprawki, została przyjęta w zasadzie 
bez zmian.

Oczywiście kwestia konstytucyjna była dysku-
towana i wtedy, kiedy przyjmowaliśmy inicjatywę, 
i w Sejmie. Teraz, jak widać, znowu ta kwestia 
wraca. Ja jeszcze raz powiem: ta ustawa jest ab-
solutnie niezbędna i musi jak najszybciej wejść 
w życie – powtarzam: jak najszybciej – żeby zaha-
mować patologiczne procesy, które mają miejsce 
w Warszawie. Przypomnę, że po pierwsze, chodzi 
o roszczenia, których celem jest przejęcie terenów, 
gdzie znajdują się obiekty użyteczności publicz-
nej, i to jest bardzo niebezpieczne; po drugie, cho-
dzi o roszczenia, które zostały zapisane w latach 
czterdziestych, a do dzisiaj nikt się w ich sprawie 
nie zgłosił. Ale to, że te roszczenia są zapisane, 
sprawia, że wspomniane nieruchomości – głównie 
są to domy mieszkalne – nie są remontowane, więc 
nie można sprzedawać lokatorom mieszkań, one 
niszczeją na oczach wszystkich i nic nie można 
z tym zrobić. Omawiana ustawa także utrąca takie 

skać rozstrzygnięcia ustawowego w formie specjalnej 
ustawy reprywatyzacyjnej dotyczącej gruntów war-
szawskich, no bo nie da się w jakiejś jednej ogólnej 
ustawie, dotyczącej całej reprywatyzacji, zawrzeć 
tych sytuacji i tego zagmatwania prawnego, jakie 
występują w przypadku gruntów warszawskich.

Przypomnę, że chociażby dyskusja na temat po-
mnika smoleńskiego i wskazanie nieruchomości przez 
władze miasta, co wywołało dyskusje… Ale chodziło 
o grunt, co do którego są uzasadnione roszczenia by-
łego właściciela. A więc widzimy, z jakimi sytuacjami 
mamy do czynienia. Pomijam już kwestie inwestycyj-
ne, budowy dróg, budowy infrastruktury, jak również 
samych budynków i nieruchomości przeznaczonych 
na cele publiczne, do których również oczywiście 
są uzasadnione roszczenia. Ta ustawa, zaprezento-
wana na posiedzeniu w lutym przez pana senatora 
Borowskiego, przedstawiciela wnioskodawców, jest 
taką, powiedzmy, protezą czy protezką, która miałaby 
na bieżąco coś załatać. Chodzi o te sytuacje, które 
w jakimś sensie z jednej strony paraliżują możliwość 
odzyskania nieruchomości czy odszkodowania za nie-
ruchomość, a z drugiej strony stawiają pod znakiem 
zapytania przyszłość instytucji publicznych, typu: 
szkoły, przedszkola, czy inne obiekty znajdujące się 
w budynkach czy na terenie nieruchomości, co do 
których są uzasadnione roszczenia. Siłą rzeczy tego 
typu ustawa jest niedoskonała, ponieważ nie załatwia 
kompleksowo problemu reprywatyzacji. Daje wła-
dzom miasta pewne instrumenty, żeby w sytuacji, 
w której się one obecnie znajdują – a więc tych, nie 
wiem ilu, kilkuset czy kilku tysięcy rozpatrywanych 
w tej chwili wniosków – po prostu mogły działać. Nie 
chciałbym przesądzać, czy to jest dobra droga, czy 
zła. Moim zdaniem lepsza byłaby ustawa reprywaty-
zacyjna, która by zamykała ten temat raz na zawsze. 
Ubolewam nad tym, że pani prezydent Warszawy, 
będącej wiceprezesem PO – a rząd PO-PLS ma więk-
szość w Sejmie i ma urzędującego prezydenta – nie 
udało się jakoś przeforsować czy przeprowadzić przez 
parlament tej ustawy. No i mamy taką sytuację, jaką 
mamy, to znaczy, robimy protezę, której skutki praw-
ne będą się ciągnąć jeszcze latami.

W tej chwili chciałbym się skoncentrować na 
kwestii tego, aby jednak nie było wątpliwości, które 
zasygnalizował pan senator sprawozdawca Andrzej 
Matusiewicz. Podał on, że istnieją wątpliwości kon-
stytucyjne co do tego, czy ustawa w kształcie, w któ-
rym przyszła do nas z Sejmu, to znaczy, ustawa w tym 
naszym senackim przedłożeniu – bo, jak rozumiem, 
żadne poprawki w Sejmie nie zostały wprowadzone 
– aby jest konstytucyjna. Wyobraźmy sobie sytuację, 
że ona zostaje uchwalona w tym kształcie, który jest 
obecnie. Ktoś złoży wniosek o zbadanie konstytucyj-
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(senator M. Borowski) ich praw. Ale jeżeli miałoby się okazać, że ta sprawa 
rzeczywiście powinna być inaczej rozwiązana, je-
żeli ona znajdzie się w Trybunale Konstytucyjnym, 
to trybunał – jeżeli to w ogóle zakwestionuje – da 
pewną swoją interpretację tej sprawy. Gdybyśmy 
to my chcieli tutaj rozwiązać tę kwestię, to z całą 
pewnością moglibyśmy… No, już nie mówię o tym, 
że w ogóle nie zdążylibyśmy tego zrobić. Ale przez 
tak prosty zapis jak ten, który zaproponował tutaj 
pan senator Jackowski, moglibyśmy wpędzić się 
w dalsze kłopoty.

Do tego dodam jeszcze jedno. Bo chodzi tu także 
o proporcje. Otóż z tych wszystkich przypadków 
roszczeń, które do tej chwili złożono, wynika, że 
w sumie na dwadzieścia cztery tysiące nieruchomo-
ści przejętych wskutek dekretu Bieruta – z których 
część już oddano, za część uzyskano odszkodowa-
nia, a kwestię sporej części, czyli tych kilku tysięcy 
niejako uśpionych, w przypadku których nie ma 
właścicieli, ta właśnie ustawa rozwiązuje – tylko 
sto to są nieruchomości, na których są obiekty uży-
teczności publicznej. Czyli to w tych przypadkach 
ewentualna odmowa może mieć miejsce, i to też 
niekoniecznie, ale ewentualnie. Czyli to nie jest ja-
kaś ogromna liczba, która spowoduje tutaj wielkie 
problemy.

Summa summarum, konkludując: uważam, że ma-
jąc świadomość, iż to jest trudna ustawa, budząca 
pewne kontrowersje i wątpliwości… Chcę powiedzieć 
jeszcze jedno. Odmowa… Tutaj nie ma sytuacji wy-
właszczenia. Bo tu często pojawia się argument tego 
rodzaju: oto w sytuacji, w której miasto odmawia 
zwrotu nieruchomości, wywłaszcza. Nie, proszę pań-
stwa. Wywłaszczenie już nastąpiło. Wywłaszczenie 
nastąpiło w latach czterdziestych. W tej chwili jest 
tylko pytanie: zwracać to w naturze czy nie zwracać, 
i w ogóle co zwracać? Zatem trzeba też te pojęcia 
jakoś usystematyzować.

Interes publiczny również jest ważny. Artykuł 
konstytucji mówi, że własność podlega ochronie, 
a wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zostało po-
twierdzone to, że dotyczy to wszystkich form własno-
ści, także własności publicznej. Tak więc wszystkie 
własności są równo traktowane, a nie tak, że jedna 
ma pierwszeństwo, a druga nie.

Na koniec chcę powiedzieć – pytałem o to pana 
senatora, ale mógł tego nie wiedzieć, bo chodzi-
ło o opinie kierowane do Sejmu – że opinia Sądu 
Najwyższego, wyrażona przez pierwszego preze-
sa, panią Małgorzatę Gersdorf, nie kwestionowała 
konstytucyjności przedłożonej ustawy, podobnie jak 
stanowisko Rady Ministrów. Czyli mamy różne po-
dejścia w tej sprawie.

Biorąc pod uwagę tę argumentację, którą tu przed-
stawiłem, wnoszę o to, aby przyjąć tę ustawę bez 
poprawek. Dziękuję.

patologiczne sytuacje, jak działanie na kuratora 
czy odkup roszczeń za groszowe pieniądze od 
osób, które po prostu nie są zorientowane w tej 
sprawie.

Jeżeli chodzi o działanie art. 215, to mogę po-
informować wszystkich państwa, także senatora 
Matusiewicza, że miasto Warszawa w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat wypłaciło odszkodowania na kwotę 
prawie miliarda złotych; i to były przede wszystkim 
odszkodowania wypłacane z tytułu roszczeń na pod-
stawie art. 215.

(Senator Andrzej Matusiewicz: Ale niedotyczące 
gospodarstw.)

Nie. Tam gospodarstwa rolne stanowiły margines, 
przede wszystkim były to zwykłe nieruchomości war-
szawskie. Ja mam tutaj ich listę i mogę przytoczyć 
wszystkie. Nie będę teraz tego wszystkiego czytał, ale 
ci, co znają Warszawę, wiedzą o które nieruchomości 
chodzi: ulica Chmielna 81, ulica Topiel 16, kilka takich 
nieruchomości jest przy Alei Niepodległości, takie 
nieruchomości są także na Czerniakowie, na Pradze, 
przy ulicy Szaserów, ulicy Pięknej, ulicy Ordynackiej, 
na Mariensztacie itd., itd., ich jest cała masa. Tak 
że art. 215 absolutnie funkcjonuje. Problem polega 
na tym, że część osób – nie twierdzę, że wszystkie, 
trudno mi powiedzieć, ile – które ubiegają się o zwrot 
terenów, na których znajdują się obiekty użyteczności 
publicznej, przed czym miasto Warszawa oczywiście 
się broni i to trwa, mogłyby udać się do sądu i doma-
gać się odszkodowań, tyle tylko, że uważają, że im się 
to nie opłaci. Odszkodowanie jest miarkowane, a nie-
ruchomość, zwłaszcza gdzieś w centrum Warszawy, 
może przynieść im znacznie większe korzyści. I ja 
nie wiem, czy powinniśmy temu ulegać.

Nadto jest jeszcze jeden problem. Mianowicie, 
jak słusznie zauważył tutaj pan senator Jackowski, 
sam dekret Bieruta to dekret Bieruta, ale potem dzia-
ły się różne rzeczy, w tym także w zakresie prawa, 
które jeszcze bardziej zawikłały i skomplikowały 
sytuację. Na przykład są osoby, których nieruchomo-
ści zostały zabudowane drogami lub co do których 
zaszły nieodwracalne skutki prawne, na przykład 
wybudowano budynki spółdzielni mieszkaniowej 
i sprzedano lokatorom. I takim osobom w roku 1985, 
zgodnie z ustawą, wygaszono prawo do odszkodo-
wań z dekretu Bieruta. Gdybyśmy teraz przyjęli taki 
zapis, który dotyczyłby tylko tych, którym teraz 
odmawiamy, ponieważ są tam obiekty użyteczności 
publicznej, to powstałoby pytanie: a co z tamtymi? 
Mielibyśmy do czynienia z nierównością wobec 
prawa. Ja się zgadzam się z tym, że rzeczywiście 
tę sprawę trzeba rozwiązać, aczkolwiek uważam, 
że w tym przypadku droga sądowa jest absolutnie 
dopuszczalna i można w ten sposób dochodzić swo-
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Przegłosowaliśmy, żeby objąć… To było 200 milio-
nów na trzy lata. Chodziło o to, żeby te pieniądze 
mogły być wypłacane z funduszu, o którym mówił 
pan minister, czyli z Funduszu Reprywatyzacji. To 
są dwa zupełnie różne problemy. Ja rozumiem pewną 
konfuzję parlamentarzystów nie z Warszawy – jest 
to bardzo skomplikowany problem – ale jeszcze raz 
wszystkich zapewniam, że w tym zakresie, w którym 
my w tej chwili tutaj debatujemy, nie będzie to miało 
wpływu na finanse budżetu. Jest to uregulowanie 
pewnych sytuacji w Warszawie. To oczywiście do-
tyczy tylko Warszawy i nie będzie miało dla was, dla 
regionów, które wy reprezentujecie, żadnego nega-
tywnego wpływu finansowego. Dlatego ja bym prosił 
o poparcie tej ustawy.

Odpowiadając na pytanie i wątpliwości senatora 
Jackowskiego… Ja mam bardzo duże zaufanie do 
naszych legislatorów. Przypominam wam wszystkim, 
Koledzy Senatorowie, że my szczycimy się tym, iż, 
powiedziałbym, zupełnie inaczej słuchamy legisla-
torów, niż ma to miejsce w Sejmie – tam nie ma tego 
zwyczaju, żeby wysłuchać ich i ich zdania. My ich 
sugestie bardzo często przyjmujemy, uważając, że to 
są wspaniali fachowcy. Nie słyszałem – odpowiadam 
tu senatorowi Matusiewiczowi – ani za pierwszym ra-
zem, ani teraz, żeby oni mówili, iż to jest zamknięcie 
drogi odszkodowawczej. Jesteśmy, Panie Senatorze, 
prawnikami i wiemy, że czasami jest tak, iż dopóty, 
dopóki nie zapytamy sądu, możemy mieć dwa róż-
ne zdania na temat tego samego tekstu, kojarząc te 
same teksty prawne rozrzucone po różnych ustawach. 
W związku z tym ja na pewno jeszcze raz dzisiaj będę 
z nimi rozmawiał. Ale, jak mówię, do tej pory nikt 
nie przedstawił mi tych wątpliwości tak, że mógłbym 
się obawiać, że w przypadku odmowy, a będzie ich 
niewiele, ponieważ to dotyczy naprawdę niewielkiej 
liczby nieruchomości… że mogłoby to zamknąć dro-
gę do odszkodowania. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wniosek o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Jackowski. Ale jeszcze… 
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się do 
udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez panów senatorów Grzegorza Wojciechowskiego 
i Józefa Zająca.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionego wniosku? Czy pan minister 
chce… Rozumiem, że na posiedzeniu komisji… Tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu 
Państwa Cezary Gabryjączyk: Panie Marszałku, 
Wysoka Izbo, ja tylko potwierdzam, że dane, o które 

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę teraz o zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Pocieja.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja bardzo krótko. Chciałbym dodać parę zdań.
W bardzo dużej mierze zgadzam się z tym, co 

mówili tutaj i pan senator Jackowski, i pan sena-
tor Borowski. Nie będę się podpisywał oczywi-
ście pod tym oskarżeniem, że to tylko i wyłącznie 
Platforma winna jest temu, że nie ma reprywatyzacji. 
Rzeczywiście Warszawa powinna tę sprawę repry-
watyzacji mieć załatwioną, ponieważ jest duszona 
przez różne stany prawne – tutaj panowie o tym 
mówiliście – nawarstwiające się, a czasami wyklu-
czające. Ale chciałbym państwu przypomnieć, że 
impulsem do prac nad ustawą była sytuacja bardzo 
bulwersująca – i to całą opinię publiczną, jak myślę, 
ponad podziałami, co musimy zrozumieć – w której 
jeden z byłych właścicieli dochodził swoich roszczeń 
skutecznie i doprowadził do tego, że będzie mu od-
dana szkoła, co spowoduje, że kilkaset rodzin będzie 
musiało kompletnie zmienić całe swoje życie, które 
w przypadku wielu tych osób toczy się właśnie wokół 
szkoły – szkołę przecież wybieramy w tym miejscu, 
w którym mieszkamy. To tak zbulwersowało opinię 
publiczną, że… Doszliśmy do wniosku, że nie może 
być tak, że prezydent Warszawy nie ma żadnego in-
strumentu prawnego – nawet jeżeli sprawa dotyczy 
tak zapalnej sytuacji, jak odebranie szkoły dzieciom 
i rodzicom – do tego, by powiedzieć: nie. Obecna 
sytuacja ubezwłasnowolnia prezydenta – prezydent 
nic nie może zrobić.

Ustawa ta przy okazji, o czym mówił pan mar-
szałek Borowski – mówiliśmy o tym wtedy, kiedy 
ta ustawa przechodziła pierwszy raz przez Senat 
– uporządkowała parę rzeczy drobniejszej natury. 
Chciałbym, nawiązując do tego, o czym mówił, 
a właściwie czego nie powiedział pan minister, 
przypomnieć, że w Warszawie występują dwa różne 
problemy. Jeden problem – o nim w tej chwili mó-
wimy – jest taki, że niektóre nieruchomości, w tym 
użyteczności publicznej, do tej pory nie mogły zostać 
zwrócone. Problem, o którym mówił przed chwilą 
pan senator Borowski… Ten 1 miliard zł nie tyle jest 
wypłacony, co jest zasądzony. Ale roszczeń jest na 
10 miliardów. I bardzo często to są odszkodowania 
za grunty, które nie zostały w Warszawie… One zo-
stały znacjonalizowane. Przypominam, że półtora 
roku temu przegłosowaliśmy ustawę, dzięki której te 
odszkodowania warszawskie, które wypłacane były 
przez Warszawę i które rozłożyłyby miasto i budżet… 
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(marszałek B. Borusewicz) nych w wyniku przebudowy istniejących budynków. 
Myślę, że to w sposób kapitalny poprawia sytuację, 
szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, cho-
ciaż wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że praca 
jest głównie w dużych ośrodkach i tam ten popyt na 
mieszkania będzie największy.

Drugi problem, który jest związany z funkcjo-
nowaniem tej ustawy, jest taki, że ta ustawa obej-
mowała głównie osoby samotne albo bezdzietne, 
a rodzin z trójką dzieci objęła bardzo, bardzo nie-
wiele. Z zestawienia, które otrzymaliśmy, wynika, 
że tych mieszkań, które otrzymały rodziny z trojgiem 
dzieci, nie ma nawet, jeśli chodzi o procenty, jednej 
trzeciej. Związane to jest z kilkoma sprawami. Po 
pierwsze, blokadą był zapis, który mówił, że cho-
dzi tu o pierwsze mieszkanie – a dość trudno sobie 
wyobrazić to, że rodzina z trójką dzieci szukałaby 
mieszkania dopiero po urodzeniu trzeciego dziecka. 
To była pierwsza blokada. I tę blokadę zniesiono, 
a więc w przypadku rodzin, które mają trójkę dzieci, 
nie musi to być pierwsze mieszkanie, może to być 
mieszkanie kolejne. Druga sprawa: w sposób znaczny 
zwiększono dofinansowanie ze strony budżetu pań-
stwa. Nie będę tu wchodził w szczegóły matematycz-
ne, ale krótko powiem, że o ile dofinansowanie dla 
singli lub dla rodzin bezdzietnych wynosi 100%, to 
dla rodzin z jednym dzieckiem będzie ono wynosić 
150%, dla rodzin z dwojgiem dzieci – 200%, a dla 
rodzin z trójką dzieci – 300%. Oczywiście w różnych 
miejscowościach to będzie wyglądało różnie, bo pod 
uwagę bierzemy współczynnik przeliczeniowy kosztu 
odtworzenia 1 m2, który w różnych miejscowościach 
jest różny. Oczywiście, że największe dofinansowanie 
będzie w Warszawie, a w małych miejscowościach 
będzie ono znacznie mniejsze, ale procentowo i tak 
będzie ono zdecydowanie większe. W przeliczeniu 
na złotówki to dofinansowanie dla osób z jednym 
dzieckiem z 20 tysięcy zł zwiększy się do 30 tysię-
cy, a dla osób z trójką dzieci zwiększy się w sposób 
diametralnie inny.

Poza tym, co jest ważną sprawą, do tej pory dofi-
nansowanie obejmowało tylko metraż do 50 m2 miesz-
kania – to znaczy mieszkanie mogło być większe, ale 
dofinansowanie dotyczyło tylko tej części mieszkania 
– a według proponowanej przez ministerstwo zmiany 
zostanie to zwiększone do 65 m2.

Współczynnik przy dofinansowaniu wkładu wła-
snego jest zróżnicowany. Brano pod uwagę to, że 
mieszkanie z rynku wtórnego, ze względu na pro-
ces amortyzacji, na pewno ma mniejszą wartość, 
w związku z tym ten współczynnik wynosi tu 0,9, 
a w przypadku mieszkań nowo wybudowanych wy-
nosi on 1,1.

Poza tym zrezygnowano z dokładnego określe-
nia kręgu osób, które mogą przystąpić do umowy 
kredytowej – wcześniej było wyraźnie określone, że 

zwrócili się panowie senatorowie, zostaną dostarczo-
ne jak najszybciej, niezwłocznie. Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu i Finansów 
Publicznych, Komisję Gospodarki Narodowej oraz 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o ustosunkowanie się do przedstawionego 
wniosku i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu 
pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 963, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 963 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, pana senatora Andrzeja Owczarka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Owczarek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie ze wspól-

nego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej, 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
które odbyło się w dniu 7 lipca 2015 r. i poświęcone 
było ustawie o zmianie ustawy o pomocy państwa 
w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych 
ludzi, uchwalonej przez Sejm 26 czerwca.

Ustawa ta pochodzi z przedłożenia rządowego. 
Wprowadza ona, powiedziałbym, rewolucyjne zmia-
ny, jeśli chodzi o pomoc dla młodych ludzi. Pierwsza 
część tych zmian dotyczy zwiększenia oferty miesz-
kań objętych programem. W poprzedniej ustawie 
była mowa o tym, że ustawa dotyczy tylko mieszkań 
nowo wybudowanych. To miało na celu zwiększenie 
aktywności gospodarczej, szczególnie zwiększenie 
liczby budowanych mieszkań i faktycznie uległo to 
zwiększeniu o około 10%, ale ustawa nie zafunkcjo-
nowała w mniejszych ośrodkach, tam, gdzie nie ma 
deweloperów, tam, gdzie nie ma chętnych do budo-
wania mieszkań. W związku z czym wprowadzono 
możliwość nabywania mieszkań z rynku wtórnego, 
a także, czego nigdy nie było w tej ustawie, miesz-
kań będących przedmiotem spółdzielczego własno-
ściowego prawa do lokalu oraz mieszkań utworzo-



225
78. posiedzenie Senatu w dniu 10 lipca 2015 r.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

(senator sprawozdawca A. Owczarek) (Senator Jan Maria Jackowski: Ja do debaty.)
A, do debaty. Dobrze, okej. Dziękuję.
Nie widzę chętnych do zadania pytań.
(Senator Jarosław Lasecki: Ja mam pytanie.)
Pan senator Lasecki, tak?
Teraz się pan zgłasza czy to będzie pytanie do 

ministra?
(Senator Jarosław Lasecki: Zgłosiłem się wcze-

śniej, nie teraz.)
Proszę bardzo.

Senator Jarosław Lasecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja chciałbym zapytać o wolumen. 

Ile będzie kosztował ten program? Ile pieniędzy zo-
stanie na niego przeznaczone?

Senator Andrzej Owczarek:
Proszę państwa, trudno powiedzieć, bo to zale-

ży od liczby zawartych umów kredytowych. Do tej 
pory zawsze suma pieniędzy, która była zapewniona 
w Funduszu Dopłat, była sumą w zupełności wystar-
czającą. A ponieważ to się rozwija, co roku umów 
kredytowych jest coraz więcej, ministerstwo liczy się 
poważnie z tym, że w 2016 r. trzeba będzie zwiększyć 
budżet na ten cel.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Nie ma więcej chętnych do zadania pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister infra-
struktury i rozwoju.

Czy pan wiceminister Paweł Orłowski pragnie 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Rozwoju  
Paweł Orłowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Już bardziej z intencją odpowiedzi na pytania, bo 

– jak rozumiem – takie zostały zgłoszone, gdyż muszę 
powiedzieć, że pan senator doskonale przedstawił 
sprawozdanie i uzasadnienie projektu tej ustawy, więc 
myślę, że tę wiedzę państwo senatorowie posiedli. Ja 
chętnie odpowiem na wszystkie pytania.

Projekt rzeczywiście jest projektem szybko przy-
gotowanym po analizie pierwszego roku wdrażania 
MdM. Jest to projekt rządowy, z wieloma społecz-

ma to być najbliższa rodzina, a w tej chwili takiego 
określenia nie ma – o ile kredytobiorca nie posiada 
odpowiedniej zdolności kredytowej. Na pytanie, które 
zadałem panu ministrowi, dostałem odpowiedź, że 
w zasadzie proces spłacania tych kredytów – choć 
on dopiero się rozpoczął, program nie trwa jeszcze 
długo – nie budzi żadnych niepokojów, ponad 98% 
kredytów jest spłacanych.

Co do nowości, które mogą się mniej podobać, 
to powiem, że wprowadzono pewne zastrzeżenia 
związane z wcześniejszą spłatą kredytu. Po prostu 
posłowie doszli do wniosku, że część osób, która była 
w dobrej sytuacji i woli kredyt spłacić szybciej… Jeśli 
kredyt będzie – w całości lub w części przekraczającej 
wysokość udzielonego dofinansowania – spłacony 
wcześniej, to będzie należało zwrócić część pieniędzy 
do Funduszu Dopłat.

I wreszcie to, że ustawa zmienia prawo w zakresie 
prawa budowlanego – chodzi o to, co wprowadzili-
śmy, a co dotyczy tego, że nie ma pozwolenia na bu-
dowę… Wprowadza nowe regulacje prawne i zawiera 
przepisy przejściowe.

Proszę państwa, ze względu na ogromną wagę 
społeczną ustawy, na to, że próbuje ona rozwiązać 
jeden z najważniejszych problemów młodego pokole-
nia, problem pierwszego mieszkania, komisja zgłosiła 
propozycję, aby Wysoka Izba przyjęła tę ustawę bez 
poprawek.

W trakcie dyskusji zgłoszone były poprawki, zgło-
sił je pan poseł Rulewski, który nie jest członkiem ko-
misji, ale wziął udział w posiedzeniu. Były też propo-
zycje poprawek złożone przez związek deweloperów. 
Związek deweloperów uważał, że należy zwiększyć 
dopłaty dla rodzin z dwojgiem dzieci, a także objąć 
prawem posiadania… to znaczy żeby mogło być tu 
uwzględnione też kolejne mieszkanie, niekoniecznie 
pierwsze. Związek deweloperów oczywiście wystąpił 
z wnioskiem, z propozycją, aby dopłata do mieszkań 
z wtórnego obiegu była mniejsza. No ale komisja żad-
nych z tych propozycji poprawek nie zaakceptowała. 
I dlatego, jak już powiedziałem, wnosi o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Dziękuję za uwagę.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Zgłaszał się senator Jan Rulewski.
(Senator Jan Rulewski: Nie.)
Nie?
(Głos z sali: Tak.)
(Senator Jan Rulewski: Nie, ja do pana ministra.)
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(podsekretarz stanu P. Orłowski) Panie Ministrze, ja chciałbym spytać, czy ten 
program jest programem, który rzeczywiście roz-
wiązuje problemy mieszkaniowe młodych Polaków. 
Konkretnie chodzi mi o zakres podmiotowy tego pro-
gramu. On jest realizowany. Ile osób, ile małżeństw 
jest objętych wspomnianym programem?

(Senator Leszek Czarnobaj: W porównaniu z pro-
gramem Gierka.)

Chwileczkę, chwileczkę, koledzy…

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję. Pan senator skończył, tak? Dziękuję, 

Panie Senatorze.
I pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Panie Marszałku! Mam pytanie do pana mini-

stra. Zrezygnowano z wcześniejszej spłaty kredytu. 
Czym się sugerowano i dlaczego nie można spłacić 
kredytu wcześniej, na przykład po upływie połowy 
czasu kredytowania, jeżeli kogoś na to stać albo jeżeli 
polepszyły się warunki finansowe? W czym to prze-
szkadza, a przede wszystkim: jaka była motywacja 
ministerstwa?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Rozwoju  
Paweł Orłowski:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie! 

Tak, uważam, że to jest szybka reakcja. Dlatego że pro-
gram „Mieszkanie dla młodych”, otwarty w 2014 r., 
jest programem, który ma także charakter propoda-
żowy. I jeśli państwo senatorowie spojrzą w ustawę, 
to zobaczą, że pierwszy monitoring był wskazany 
przepisami prawa na zakończenie wspomnianego 
programu, aby podsumować jego wyniki. Nasza re-
akcja miała jednak miejsce już w 2014 r. Trzeba też 
mieć świadomość tego, ile trwa proces legislacyjny. 
Ja myślę, że Izba Refleksji najlepiej wie, że nic nie 
szkodzi prawu bardziej niż uchwalanie w pośpiechu. 
Wspomniany proces legislacyjny trwa, on wymaga 
także odpowiedniej analityki, jeżeli chodzi o to, do 
kogo trafiamy, jak wsparcie, o którym mowa, się roz-
kłada itd. A przede wszystkim należało ocenić, jak 
program wpływa na rynek. Jasne było bowiem, że 
w 2014 r., kiedy pojawiła się, w postaci przepisów pra-
wa, oferta finansowa, skierowana przede wszystkim 

nymi, prospołecznymi zmianami, bardzo przemy-
ślanymi z punktu widzenia prodemograficznego. Nie 
przypadkiem znajduje się tam wsparcie głównie dla 
rodzin z trójką dzieci, które zapewniają zastępowal-
ność pokoleń, plus cały pakiet zmian, które pozwolą 
w sposób bardziej elastyczny, szybszy realizować 
program. Kolejne zmiany, które pojawiły się na etapie 
sejmowym, uzgodnione z rządem, to kwestia rynku 
wtórnego, o którym pan senator także mówił. Chętnie 
odpowiem na pytania. Dziękuję.

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

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

Pan senator Rulewski.
Pan senator Cioch też się zgłasza.
Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Tak. Dziękuję.
Panie Ministrze, przed chwilą pan powiedział, że 

to jest szybka reakcja.
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Jeszcze pan se-

nator Dowhan. Dobrze.)
Ale czy po upływie półtora roku po tym, jak za-

mrożono większość środków przeznaczonych na to 
w budżecie, zresztą zmniejszonych, bardzo mocno 
zmniejszonych w stosunku do programu RnS, i po 
głosach opinii publicznej, także opozycji, trzeba 
przyznać, ale to taka swoistość, uważa pan, że to jest 
szybka reakcja? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Rzeczywiście w ustawie jest moż-
liwość rolowania tych pieniędzy, dotychczas nieprze-
widziana, tyle że nie na cele tego programu, lecz na 
zupełnie inne cele. Czy nie uważa pan, że powinno 
mieć miejsce rolowanie, ale i odpowiednie przezna-
czanie tych środków?

I trzecie. Czy proporcje przyjęte w tej ustawie, 
które znowu wyraźnie wskazują na promocję bez-
dzietności, są właściwe? Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pytania zadaje pan senator Cioch.

Senator Henryk Cioch:
Tak jest.
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których nie ma dostępnej oferty rynkowej – mam na 
myśli mieszkalnictwo na wynajem. Tak że wydatki 
na mieszkalnictwo rosną, również w związku z tym 
limitem. 

Muszę powiedzieć, że tutaj nie ma prawd obja-
wionych i jest tak samo wiele argumentów za, jak 
i przeciw rynkowi wtórnemu. Pamiętajmy, że to nie 
zmniejszy deficytu mieszkaniowego, ponieważ cały 
czas obracamy się w tym samym zasobie. Pamiętajmy 
o tym, że to są mieszkania, co do zasady, o niższym 
standardzie energetycznym – a są przecież zobowią-
zania, jeśli chodzi o efektywność energetyczną. Ale 
oczywiście plusem jest dostępność tej oferty, w szcze-
gólności w mniejszych miejscowościach, tak jak oczy-
wiście plusem jest odpowiednio niższa cena. Tak więc 
powtarzam: tu nie ma prawd objawionych, są argu-
menty za, są i przeciw. I decyzja podjęta, przypomnę, 
co do programu MdM była tożsama z decyzją podjętą 
odnośnie do projektu rządowego RnS. Mieszkania 
wtórne w „Rodzinie na swoim” pojawiły się dopiero 
później, na kolejnym etapie prac. Miejmy świado-
mość, że jest kilka równoległych celów tego progra-
mu. Jest takim celem między innymi bezpośrednie 
wsparcie, w szczególności dla osób młodych i dla 
rodzin, celem jest także pobudzenie rynku miesz-
kaniowego, wpływ na obniżanie cen, zmniejszanie 
deficytu. To również są nie mniejsze, nie mniej ważne 
cele. I pamiętajmy też o tym, kiedy były podejmowane 
te decyzje: był to czas spowolnienia gospodarczego.

Jeśli chodzi o RnS, ja się nie zgodzę co do wiel-
kości wykorzystanych środków na jakieś, powiedzmy, 
porównywanie jego sukcesów, uzasadnianie, że sukces 
czy efekt MdM jest mniejszy. Jeśli porównujemy to, co 
jest porównywalne, a więc pierwsze dwa lata wdrażania 
„Rodziny na swoim” i programu MdM, to pragnę przy-
pomnieć, bo warto sięgnąć do liczb, że w przypadku 
programu „Mieszkanie dla młodych” wniosków jest 
trzy razy więcej – jeśli nawet nie jest to jeszcze więcej 
niż trzykrotność – niż w „Rodzinie na swoim”. Tak że 
porównujmy to, co jest porównywalne. Jeśli porównamy 
całość programu „Mieszkanie dla młodych” po zakoń-
czeniu tego programu, to efekt, jestem o tym przekona-
ny, będzie tożsamy. Na dzisiaj jest wielokrotnie większy, 
jeśli chodzi o porównanie z „Rodziną na swoim”.

Czy ten program rozwiązuje problemy młodych 
Polaków? Oczywiście nie rozwiązuje wszystkich 
problemów młodych Polaków w kontekście miesz-
kaniowym, dlatego że nie wszystkich będzie stać na 
kredyt hipoteczny, a nawet nie wszystkie osoby będą 
chciały skorzystać z kredytu hipotecznego, bo wobec 
mobilnego rynku pracy nie każdy będzie chciał się 
wiązać takim kredytem, nie każdy wybierze wła-
sność, rozpoczynając swoją karierę zawodową, nie 
każdy będzie chciał obciążać się ratą takiego kredytu, 
i nie zawsze pojawi się odpowiednia oferta na rynku 
własnościowym.

do osób, które będą chciały podjąć decyzję o zwią-
zaniu się kredytem na kilkadziesiąt lat… To nie są 
decyzje, które się podejmuje w ciągu jednego dnia czy 
tygodnia. To są decyzje – jeśli chodzi o kredyt hipo-
teczny – które podejmuje się bardzo często na całe 
życie. Szuka się różnych ofert w bankach, porównuje 
się je. To jest jedna kwestia.

Druga kwestia to oczywiście przygotowanie sa-
mych banków, a uczestniczy ich w programie kilka-
naście, głównym operatorem jest BGK.

I wreszcie trzecia kwestia: musi się wytworzyć 
podaż. Jeśli stworzyło się pewne warunki prawne, 
finansowe, to przedsiębiorca budowlany, dewelo-
per, musi zapewnić na rynku odpowiednią liczbę 
mieszkań. I wspomniane mieszkania sukcesywnie 
się pojawiają. Warto wspomnieć o bardzo ważnym 
efekcie gospodarczym z punktu widzenia programu: 
w 2014 r., w porównaniu do 2013 r. – w dużej części 
jest to efekt wywołany właśnie programem MdM – 
liczba nowych pozwoleń na budowę zwiększyła się 
o prawie 40%. Tak więc rynek odpowiedział na ofertę 
MdM. Ale proces inwestycyjny trwa, jego długość 
wynosi średnio nie mniej niż dwa lata. Z tego powodu 
w 2014 r. nie było jeszcze odpowiedniej oferty miesz-
kań. Ale kolejny efekt, który udało się uzyskać, to 
zmniejszenie marż i obniżenie cen we wspomnianym 
segmencie popularnym, jeśli chodzi o mieszkania 
MdM. Bo pamiętajmy, że one są ograniczone limitem. 
To nie mogą być mieszkania droższe niż… Wskaźnik 
jest określony w ustawie. W związku z tym udało się 
obniżyć ceny we wspomnianym segmencie popular-
nym. Tak więc uważam, że tak, reakcja była szybka.

I nie jest prawdą to, że wspomniane środki… 
W kolejnych latach ich wysokość wynosi od 600 mi-
lionów zł do maksymalnie 715 milionów zł, jeśli się 
nie mylę, do 2018 r. To nie są środki zaprogramowane 
jako wydatki budżetowe w części mieszkaniowej. Nie. 
To jest limit określony w rezerwie, maksymalna kwo-
ta, jaką można wykorzystać, jeśli pojawi się oferta. 
Takiej oferty, która by wypełniła cały maksymalny, 
dostępny limit, w 2014 r. nie było. Tak więc mamy tu 
do czynienia z zupełnie inną konstrukcją finansową. 
A co za tym idzie, wspomniana sytuacja nie pozwala 
także na taką, powiedziałbym, kreatywną księgo-
wość i rolowanie wydatków. Co nie zmienia faktu, że 
oczywiście, jeśli wspomniane oszczędności w całym 
budżecie się pojawiają… Bo protestowałbym przeciw-
ko twierdzeniom, jakoby środki zostały stracone. To 
są środki wydatkowane z budżetu, także w innych 
transferach społecznych. Umożliwiło nam to także 
podjęcie rozmów z Ministerstwem Finansów i sfinan-
sowanie procedowanego dzisiaj w Sejmie projektu, 
bardzo ważnego dla rynku mieszkaniowego, bardzo 
ważnego dla ludzi młodych, a szczególnie tych, dla 

(podsekretarz stanu P. Orłowski)
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wypłaconego wsparcia wyniosła w 2014 r. powyżej 
200 milionów, tyle było w całym 2014 r. A w 2015 r. to 
jest już około 300 milionów, a jesteśmy dopiero w po-
łowie roku. Zakładam więc, że wypłacone wsparcie 
będzie dużo wyższe, szczególnie po przyjętych dzi-
siaj… to znaczy po dzisiaj dyskutowanych zmianach, 
czyli po włączeniu rynku wtórnego i po wydatnym 
zwiększeniu wsparcia rodzin. Samych wniosków, je-
śli się nie mylę, jest w tej chwili kilkadziesiąt tysię-
cy, chyba dwadzieścia dwa tysiące wniosków, czyli 
można powiedzieć, że dwadzieścia dwa tysiące osób 
skorzystały z programu „Mieszkanie dla młodych”. 

I ostatnie odniesienie, w kontekście pytania pana 
senatora Rulewskiego. Proszę zauważyć, że to, co zo-
stało zaproponowane w projekcie rządowym, to jest 
właśnie bardzo wydatne wsparcie rodzin z dziećmi. 
Nie zmienia się wsparcie w wypadku tych osób, któ-
re dzisiaj w 50% wykorzystują program „Mieszkanie 
dla młodych”. Jeśli spojrzymy tu na strukturę – no, 
ma to związek z taką właśnie strukturą naszej po-
pulacji – to zobaczymy, że absolutnie zwiększone 
wsparcie dostają rodziny z trójką dzieci, a także 
rodziny z dwójką dzieci. Proszę też zauważyć, że 
w przypadku rodzin z trójką dzieci jest także znie-
sienie granicy wieku, a więc nie trzeba być w wieku 
maksymalnie trzydziestu pięciu lat, można być star-
szym, ponieważ te kolejne dzieci pojawiają się, gdy 
rodzic jest w wieku powyżej trzydziestu pięciu lat. 
Jest też zniesienie warunku pierwszego mieszkania, 
o którym mówił pan senator. Jest także zwiększenie 
wsparcia – i tego bezwzględnego, do 30% warto-
ści… wsparcia wkładu własnego, i wsparcia w po-
staci zwiększenia podstawy, dla której wylicza się 
to wsparcie, a więc podniesienia z 50 do 65 m2. Nie 
zmienia się wsparcie w wypadku osób bezdzietnych, 
tak zwanych singli. Pojawi się też jakby dodatkowy 
element, z racji włączenia rynku wtórnego. Ale też 
proszę zauważyć jeden fakt: trudno oceniać nega-
tywnie to, że osoby, które nie żyją w rodzinie, single, 
skorzystają z programu „Mieszkanie dla młodych” – 
bo przypomnę że program nazywa się „Mieszkanie 
dla młodych”. Jeśli chodzi o strukturę wiekową, 
to najczęściej są to osoby najmłodsze, które dzięki 
temu, że znajdą to swoje podstawowe dobro, jeśli 
chodzi o kwestie jakości życia i rozwoju swojego 
życia, czyli zdobędą tę solidną podstawę w posta-
ci mieszkania, będą mogły podejmować decyzje 
o dalszym rozwoju – o rodzinie, o małżeństwie czy 
o wychowywaniu dzieci. A więc taki efekt także tu 
występuje. Bardzo dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytania zadają pan senator Lasecki, a potem pan 

senator Owczarek.

My musimy w polityce mieszkaniowej kierować 
ofertę do różnych grup. I tak w przypadku osób o bar-
dzo niskich dochodach jest możliwe finansowanie 
z budżetu, z funduszu dopłat… Jest możliwość dotacji 
dla tych, którzy prowadzą według ustawy lokalną 
politykę mieszkaniową, czyli dla gmin, w zakresie 
wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. 
I to jest jeden obszar. Drugi obszar, na którym dzisiaj 
ta oferta jest bardzo znikoma… I dlatego podjęta zo-
stała decyzja o programie budownictwa na wynajem, 
a więc dla tych osób, które mają zbyt wysokie do-
chody, aby kwalifikować się do lokalu komunalnego, 
a tym bardziej socjalnego, i mają dochody umiarko-
wane, ale niewystarczające do tego, żeby wynająć 
mieszkanie na rynku czy żeby skorzystać z kredytu 
hipotecznego, nawet wspieranego z MdM. Tutaj poja-
wia się nowy program budownictwa społecznego na 
wynajem. Jest też i kolejny segment, kolejna grupa 
osób, którą należy wesprzeć, szczególnie z powodu 
rekomendacji… Jest to związane z rekomendacjami 
KNF, wobec których nie można już wziąć kredytu na 
100% wartości nieruchomości. I tu pojawia się oferta 
MdM, a więc wsparcie, które umożliwia sfinanso-
wanie wkładu własnego. No i wreszcie pojawia się 
rynek, oferta komercyjna – i tutaj należałoby pew-
nie wskazywać wiele innych instrumentów, nieko-
niecznie już wprost z grupy finansowego wsparcia. 
Bo trudno w wypadku rynku mówić o finansowym 
wsparciu, to raczej warunki czy możliwości rozwoju 
oferty deweloperskiej na rynku. Przy okazji tej czę-
ści komercyjnej oferty pojawia się także duży pro-
gram biznesowy BGK, także związany ze wsparciem 
mieszkalnictwa komercyjnego na wynajem.

Jeśli chodzi o wcześniejszą spłatę kredytu, to 
tak, wprowadzono przepisy, które zobowiązują 
w wypadku wcześniejszej spłaty kredytu do zwrotu 
wsparcia. Bo cóż taka sytuacja oznacza? Oznacza, 
że dana osoba jest w dobrej sytuacji finansowej, ma 
takie dochody, że nie jest uzasadnione tu wsparcie 
państwa. I w takim wypadku to wsparcie powinno 
być zwrócone, ponieważ nie jest zadaniem państwa, 
nie jest zadaniem z zakresu interwencji publicznej 
wspieranie osób, które są w stanie zaspokoić swoje 
potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie. I tu nie 
ma kary, tu jest po prostu przewidziany zwrot tego 
wsparcia, które powinno być przyznane i jest należne 
tym, którzy rzeczywiście go potrzebują.

Jeśli chodzi o ostatnie pytanie, dotyczące ilości 
wniosków, to całość, że tak powiem, wykreowanej 
akcji mieszkaniowej, jeśli chodzi o MdM, do po-
łowy 2015 r. osiągnęła poziom prawie 5 miliardów 
w wartości inwestycji. Jeśli chodzi o konkretną liczbę 
wniosków, to muszę sięgnąć do dokumentów, ale je-
śli się nie mylę, to na dzisiaj jest to… Sama wartość 

(podsekretarz stanu P. Orłowski)
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(marszałek B. Borusewicz) Senator Andrzej Owczarek:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Ustawa, którą tak bardzo chwa-

liłem, ma moim zdaniem dwie wady. Używając ko-
lokwialnego języka, powiem, że ten, kto weźmie 
kredyt, jest przywiązany, po pierwsze, do kredytu, 
a po drugie, do mieszkania. On nie jest tak mobilny. 
Tych wad nie ma mieszkanie na wynajem. Wspomniał 
pan o tym, ale chciałbym, żeby pan sprecyzował, 
kiedy będziemy uchwalać ustawę o mieszkaniach na 
wynajem.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Rozwoju  
Paweł Orłowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Zacznę od drugiego pytania. Ja bym nie oceniał, 

że co do zasady wadą jest to, że ktoś podejmuje de-
cyzję dotyczącą kredytu hipotecznego czy własno-
ści. Oceniałbym to jako wadę w wypadku, gdy to 
jest jedyna oferta. Bo wtedy rzeczywiście, gdy ktoś 
chce zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe, nie ma 
żadnej innej oferty i trochę jest skazywany. Można 
powiedzieć, że nie ma wyboru i decyduje się na kre-
dyt hipoteczny i na własność. Ale oczywiście przez 
niektóre osoby, które mają ustabilizowaną sytuację, 
dla których jedyną wartością jest jednak posiadanie 
własności i które odczuwają niechęć do korzystania 
z wynajmu, takie decyzje pewnie powinny być podej-
mowane i to należy wspierać. Ale jest też taka grupa 
osób, które właśnie nie mają ustabilizowanej sytu-
acji na rynku pracy, muszą być mobilne, nie chcą się 
wiązać, także ze względu, powiedziałbym, na pewną 
jakość życia, bo przeznaczają swoje dochody na inne 
wydatki, niekoniecznie na spłatę kredytu. Tak więc 
bardziej bym to jeszcze zniuansował. Ale absolutnie 
uważam, że jeśli chodzi o interwencję publiczną –  to, 
gdzie my przede wszystkim powinniśmy działać jako 
państwo – to powinno to dotyczyć tej grupy, która nie 
ma oferty, nie ma żadnej oferty rynkowej, a sama nie 
jest sobie w stanie poradzić. I rzeczywiście tu odpo-
wiedzią jest to społeczne budownictwo na wynajem.

W tym tygodniu odbyło się pierwsze czyta-
nie i cały projekt połączone Komisja Finansów 
Publicznych i Komisja Infrastruktury przyjęły na 
pierwszym posiedzeniu, nie powoływano podkomisji. 
W związku z tym zakładam, że na kolejnym posie-
dzeniu zostanie przedstawione sprawozdanie, odbę-

(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, powtó-
rzę…)

I pan senator Rulewski, powtórnie…
(Senator Jan Rulewski: …bo nie otrzymałem od-

powiedzi.)
Aha, to może jeszcze pan senator Rulewski. Na 

co pan nie uzyskał…
(Senator Jan Rulewski: Szybkie pytanie. W obec-

nej ustawie przewidziano tę możliwość tylko na inne 
cele niż… Na tę ustawę, tak przewidzianą…)

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Rozwoju  
Paweł Orłowski:
Krótka odpowiedź.
(Marszałek Bogdan Borusewicz: To krótko…)
Nie, nie ma takiej regulacji.
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję bardzo, Panie 

Ministrze.)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Lasecki.

Senator Jarosław Lasecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pan właściwie, jeżeli dobrze 

zrozumiałem, odpowiedział już na pytanie, które 
chciałem zadać, ale zapytam, żeby doprecyzować. 
Wysokość dopłat z tego Funduszu Dopłat w 2014 r. 
to jest 200 milionów zł, a w 2015 r. to jest 300 milio-
nów zł, jeżeli dobrze zrozumiałem.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju Paweł Orłowski: Tak.)

Czy pan minister mógłby powiedzieć, jaką szacu-
jemy wysokość tych dopłat w najbliższych latach? Na 
przykład w najbliższych pięciu latach jak to będzie 
wyglądało? Jeżeli dobrze zrozumiałem wypowiedź 
pana ministra, około dwudziestu dwóch tysięcy osób 
skorzystało z tego programu. Czy pan minister ra-
czyłby rozbić to na rynek wtórny i rynek pierwotny, 
powiedzieć, jak państwo szacują to w przyszłości? To 
znaczy na ile rynek wtórny stanie się atrakcyjny dla 
tych, którzy chcą nabyć swoje pierwsze mieszkanie, 
a na ile program przyczyni się do rozwoju budowy 
mieszkań w Polsce? Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Owczarek.
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Senator Jan Rulewski:

Dwa żyjątka są w tym roku natrętne: Rulewski 
i muchy latem.

Mam pytanie. W art. 18a, a więc w nowym ar-
tykule, jest napisane, że środki Funduszu Dopłat 
przeznaczone na wsparcie, o którym mowa w art. 8 
ust. 1, niewykorzystane do końca roku budżetowego, 
podlegają odprowadzeniu na rachunek ministra, do 
31 stycznia następnego roku. A inne środki – do bu-
dżetu. I chciałbym, żeby pan…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Rozwoju  
Paweł Orłowski:
No, nie będę sięgał do przepisu…
(Senator Jan Rulewski: Dobrze, to może…)
…musiałbym sięgnąć do przepisu. Chętnie od-

powiem jeszcze w razie czego na piśmie. W każdym 
razie – taka jest konstrukcja Funduszu Dopłat. Środki 
z rezerwy są przekazywane na Fundusz Dopłat, są 
uruchamiane według potrzeb i wracają na tenże 
Fundusz Dopłat. Jeśli chodzi o rezerwę, to urucha-
mia się ją w przypadku, kiedy takie zasilenie jest 
potrzebne. I jeśli nie wykorzystamy maksymalnego 
limitu, to środki są zwracane do budżetu, w związ-
ku z wykorzystaniem rezerwy. Fundusz Dopłat jest 
tym funduszem, który obsługuje wszystkie wydatki 
mieszkaniowe: nie tylko MdM, lecz także spłatę ksią-
żeczek mieszkaniowych, budownictwo socjalne i ko-
munalne, fundusz termomodernizacji… Nie, Fundusz 
Termomodernizacji i Remontów to jest akurat osobny 
fundusz. Ale wszystkie wydatki wymienione wcze-
śniej są obsługiwane z Funduszu Dopłat.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Rozwoju Paweł Orłowski: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego.
(Senator Kazimierz Kutz: Ja myślałem, że senator 

Rulewski już wszystko powiedział.)

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przyszło mi rozpoczynać od słów, których nie 

lubię, bo są to słowa, że się tak wyrażę, historyczne: 
a nie mówiłem? Otóż w tej oto Izbie, w momencie 

dzie się drugie czytanie i na kolejnym posiedzeniu 
nastąpi przyjęcie już całości projektu, co spowoduje, 
że ustawa ta, po przyjęciu przez Sejm, jak najszybciej 
trafi do laski marszałkowskiej w Senacie i będziemy 
mogli podjąć się tej pracy.

Jeśli chodzi o kwestie rynku wtórnego, wyko-
rzystania programu, to sięgam jeszcze do notatek… 
Mogę zweryfikować tę liczbę i powiedzieć, że dzisiaj 
to jest dwadzieścia trzy tysiące trzysta kredytów. Tak 
więc to jest trochę więcej niż te wspomniane dwa-
dzieścia dwa tysiące osób. Przypomnę i jeszcze raz 
podkreślam, że to jest co najmniej trzy razy więcej 
niż w RnS w porównywalnym okresie. Trudno czynić 
jakieś założenie, jeśli chodzi o rynek wtórny, dlate-
go że dotychczas, w 2014 r. i w 2015 r., tego rynku 
wtórnego w MdM nie było. W programie „Rodzina 
na swoim” nie było stałej… To znaczy w różnych 
latach był różny procent udziału rynku wtórnego, 
maksymalnie nawet powyżej 50%. Ja zakładam, że 
w programie MdM wspomniana proporcja nie będzie 
jednak aż taka, że to z pewnością nie będzie 50%, po-
nieważ sama oferta w MdM jest obecnie dużo większa 
i rzeczywiście, jeżeli chodzi o mieszkania we wspo-
mnianym popularnym segmencie… Tak więc sądzę, 
że to może być rzeczywiście kilkadziesiąt procent, 
20% do 30%, może i więcej, ale to wszystko trochę 
zależy od rynku. To trochę zależy od tego, jaka pojawi 
się kolejna podaż na rynku pierwotnym, również od 
tego, jak będzie się kształtowała sytuacja cenowa na 
rynku wtórnym… No, to są elementy, które fluktu-
ują. Tak więc trudno tutaj czynić założenia. Jedno 
założenie na pewno trzeba poczynić, co zresztą wska-
zywałem na posiedzeniu komisji, w uzasadnieniu: 
że to wszystko – połączenie wspomnianych zmian 
prodemograficznych, prorodzinnych i społecznych 
plus rynek wtórny – z pewnością może się wiązać 
z tym, że środków, jak zakładam, raczej zabraknie. 
Może ich zabraknąć. I wtedy trzeba będzie ewentu-
alnie podejmować decyzje o zwiększaniu budżetu. 
Tak więc myślę, że wspomniany dylemat, dyskusja, 
czy maksymalny limit jest wykorzystywany, już nie 
wróci. Raczej pojawi się dyskusja, czy zwiększać bu-
dżet. No, ale jeśli będzie on dobrze wykorzystywany, 
to myślę, że… Tu jest potrzebna poważna, rzetelna 
analiza. I wtedy rzeczywiście decyzja rządu o zwięk-
szeniu takiego wsparcia…

Tak że co do ilości, to nie jestem w stanie tu od-
powiedzieć, ale zakładam, że może ona być dosyć 
duża, w proporcji…

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Rulewski, proszę.

(podsekretarz stanu P. Orłowski)
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(senator J. Rulewski) dwa tysiące siedemset. Jednak wobec trzydziestosze-
ścio-, trzydziestoośmiomilionowego narodu to ciągle 
są ułamki. 

W ogóle cały program jest ułamkowy – z dwóch 
powodów. Oczywiście z budżetowych, to jest jasne, 
ale został też mocno zredukowany nie tylko w tej 
części MdM, ale też w związku z oszczędzaniem, 
uzyskiwaniem środków na VAT. Te oszczędności, 
wówczas uzasadnione kryzysem, dzisiaj mogłyby być 
zwolnione, a środki, przynajmniej w tej części, uzu-
pełnione. Z kolei lansowanie tezy, która rzeczywiście 
ma miejsce i w moim przekonaniu jest słuszna, tezy 
o… No, jest próba przenicowania programu tanich 
mieszkań na wynajem. Po sprawdzeniu tego w uza-
sadnieniu okazało się, że propozycja dotyczy zaledwie 
trzydziestu tysięcy mieszkań na dziesięć lat i jeszcze 
nie wiadomo, kto wyłoży środki na te cele, zatem to 
też nie rozwiązuje problemu młodego pokolenia. 

Jest takie stwierdzenie felietonowe, że dobre mał-
żeństwo jest – w połowie – wtedy, kiedy ma już wła-
sne mieszkanie, ale małżeństwo z dziećmi na pewno 
ten wskaźnik ma wyższy. I dlatego kieruję się troską 
o uszlachetnienie tego programu, ale wczytuję się też 
w liczby, które podał pan minister i biorę pod uwagę 
ocenę banków, że zdolności kredytowe, do spłaty 
kredytu… 

Sięgnę do pewnego przykładu. Kto może wziąć 
kredyt? Obliczmy. Przykład układu 2+2. Rodzina, 
żeby funkcjonować, potrzebuje cztery razy po 800 zł 
na życie – razem 3 tysiące 200 zł – a także 1 tysiąc 
800 zł do 2 tysięcy zł na kredyt. To wszystko razem 
daje 5 tysięcy 200 zł. Oznacza to, że oboje ci mło-
dzi muszą mieć wynagrodzenie brutto co najmniej 
przeciętne. To jest bardzo trudny warunek, który 
w liczbach, w statystyce, ma swoje odbicie. Podobna 
sytuacja jest wtedy, kiedy ma się jedno dziecko. Jeśli 
przyjmiemy, że oboje pracują, ale uwzględnimy fakt, 
że posiadanie dwojga dzieci wiąże się nie tylko z wy-
datkami na życie, ale i na dodatkową powierzchnię 
mieszkaniową… Stąd mój postulat adresowany do 
pana ministra, aby zechciał tym razem pójść na pe-
wien kompromis i wsparł dodatkowo rodzinę z dwoj-
giem dzieci – o dalsze 5% tak, żeby mogli wyjść z tej 
pułapki niemożliwości spłaty kredytu – albo rodzinę 
z jednym dzieckiem, co być może dałoby szansę na 
to, że będzie drugie dziecko.

Żeby nie wyszło tak, że zamierzam jednych dru-
gim przeciwstawiać… Otóż, prawdą jest, że single 
– pan minister ma rację… No, tam są akcje rosnące. 
Tam zawsze istnieje szansa na to, że będzie radość, 
że pojawi się dziecko. Tym bardziej w małżeństwach. 
Przyznajmy jednak, Panie Ministrze, że na te kilka 
tysięcy przypadków są takie, które nie będą miały 
dzieci. Inwestuje pan w coś, czego nie jest pan pewny. 
No, złośliwi by pewno powiedzieli, że to single o od-
miennej orientacji seksualnej… Ja tego argumentu 

narodzin omawianej tu ustawy, zresztą po roku, że tak 
powiem, próżni, przewidując… Nie sam, tylko z opo-
zycją – ale opozycja to swoista rzecz – i również z ban-
kami, a więc tymi, co obsługują… Zaproponowałem 
wówczas poprawkę, aby była możliwość korzystania 
zarówno z rynku wtórnego, jak i deweloperskiego. 
Było to wyjście naprzeciw oczekiwaniom rządu, 
mającego słuszne przekonanie, że rynek mieszkań 
powinien się unowocześniać w oparciu o parametry, 
o których mówił minister. Niestety, tak się nie stało. 
Stało się gorzej. Kiedyś w tej Izbie na rzecz realizacji 
zamysłu rządowego wyłożyłem banknot, 100 zł, dla 
deweloperów, a oni go nie podjęli. 100 zł to nie jest 
duża suma, ale nie podjęli też 400 milionów zł, które 
państwo zaoferowało na budowę mieszkań. To ozna-
cza błąd przedsiębiorczości. Te pieniądze, jak państwo 
słyszeli, już przepadły. Oczywiście trwa polemika, 
czy przepadły. No, wróciły do budżetu, a skądinąd 
wiadomo, że budżet, zadowolony, że ma takie nadspo-
dziewane wpływy, nie ściągał podatków od tak zwa-
nych słupów itp., czyli w sumie można nawet… Idźmy 
na kompromis i powiedzmy: te pieniądze przepadły. 
Na pewno nie skorzystało z tego kilka tysięcy rodzin 
dzietnych, o których tu mówił pan senator Cioch, a ich 
dzieci mogły odrabiać zadania klasowe już w swoich 
mieszkaniach. I to niestety trzeba wytknąć.

Rzeczywiście reakcja, choć późna, bo nastąpiła 
po półtora roku, jest owocna. Zgadzam się ze wszyst-
kim wystąpieniami pana senatora sprawozdawcy 
Owczarka, jak również częściowo pana ministra, że 
następuje naprawa, korekta. Powiedziałbym jednak, 
że nie jest ona konsekwentna. I chciałbym się tym 
przymiotnikiem posłużyć, odnosząc się do czytanego 
uzasadnienia dla projektu. Otóż projekt rzeczywiście 
zauważa nadmiar konsumpcji tak zwanych singli, 
czyli młodych bezdzietnych ludzi, a także bezdziet-
nych małżeństw. Na udzielone do tej pory kilkanaście 
tysięcy kredytów, bodajże szesnaście tysięcy, 76% 
tych, którzy skorzystali z tej oferty, to bezdzietne 
rodziny bądź single. Cóż to oznacza? To oznacza, 
że minister sobie przeczy, gdy mówi, że zamierza 
tym wskaźnikiem poprawić wskaźniki polityki de-
mograficznej. Bo jak przeczytamy dalej w uzasadnie-
niu, mimo tak tu mocnego lansowania hasła rodziny 
z trojgiem dzieci liczba udzielonych takim rodzinom 
kredytów to zaledwie trzydzieści siedem przypadków, 
czyli nic, można mówić, że to jest przypadek. A jeśli 
spojrzymy na korpus rodzin, w przypadku których 
państwo, rząd pani Kopacz oczekują, że te rodziny 
będą właśnie podstawą naszego społeczeństwa, czy-
li układ 2+2, to okazuje się, że z tej oferty skorzy-
stały zaledwie czterysta osiemdziesiąt trzy rodziny 
w Polsce. Już trochę lepiej to wypada, jeśli chodzi 
o układ 2+1, można powiedzieć, że też rozwojowy – 
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(senator J. Rulewski) uczestnicy tamtej debaty, również przedstawiciele 
rządu, to po co zastępować go tym programem MdM, 
który, jak wspomniałem, w naszej ocenie w tamtej 
wersji czy w tej wersji, która nadal obowiązuje, był 
korzystny dla deweloperów i banków. Ten program 
powstał pod hasłem pomocy młodym rodzinom, ale 
w gruncie rzeczy – to też przewijało się wówczas 
w dyskusji – miał pomóc deweloperom w upłynnieniu 
czterdziestu tysięcy mieszkań, które były wybudowa-
ne. Do tego uczestnik programu musiał, a właściwie 
musi, spełniać bardzo wyśrubowane kryteria i, nawet 
dysponując środkami na zakup pierwszego miesz-
kania uzyskanymi na przykład od rodziny, musi sfi-
nansować transakcję w przynajmniej 50% z kredytu 
bankowego. Żeby zaś mógł to uczynić, to musi mieć 
oczywiście tak zwaną zdolność kredytową. 

Po roku można powiedzieć, że program MdM… 
Nie chcę powiedzieć, że zakończył się fiaskiem, ale 
nie spełnił oczekiwanych oczekiwań. W raporcie opu-
blikowanym rok temu przez Narodowy Bank Polski 
na programie nie pozostawiono suchej nitki. W ra-
porcie wręcz wyeksponowano, że MdM wspiera de-
weloperów, a nie realizuje celów społecznych, przede 
wszystkim dlatego, że wykluczono nabywanie miesz-
kań na rynku wtórnym, co uniemożliwia młodym 
ludziom zakup tańszych lokali. Wreszcie, ponieważ 
deweloperzy nie budują mieszkań w mniejszych miej-
scowościach, jedynie ludzie z dużych ośrodków mieli 
możliwość nabywania tych mieszkań. Efekt końcowy 
był taki, że po roku funkcjonowania MdM skorzystało 
z niego, jak podawał Narodowy Bank Polski, zaledwie 
około dziesięciu tysięcy rodzin, a z przewidzianej 
w budżecie na ten program kwoty 600 milionów zło-
tych wykorzystano niewiele ponad 200 milionów. 
Według Banku Gospodarstwa Krajowego, który za-
rządza programem, z rządowego wsparcia skorzystały 
głównie osoby i rodziny bezdzietne, mimo tego że 
w odniesieniu do tych rodzin wsparcie wynosi 10% 
wartości mieszkania, a w przypadku rodzin z dzieć-
mi – 15%, przy czym można uzyskać dodatkowe 5% 
dopłaty, jeżeli w ciągu pięciu lat od nabycia miesz-
kania w tej rodzinie przyjdzie na świat trzecie lub 
kolejne dziecko. Niestety takie rodziny zazwyczaj 
nie mają zdolności kredytowej, więc z definicji nie 
mogą skorzystać z programu.

Te poprawki, które są teraz proponowane do pro-
gramu, idą w dobrym kierunku, ale zgadzam się 
z moim przedmówcą, że należałoby poszerzyć ich 
katalog. Bo co to znaczy, że w przypadku rodziny 
z trójką dzieci to nie będzie musiał być pierwszy lo-
kal? Przecież ta rodzina, jak miała dwójkę dzieci… 
To co? Pod mostem mieszkała, bo nie miała własnego 
mieszkania? Dlaczego nie poszerzyć tego katalogu 
o osoby, które po prostu mają już rodzinę? One gdzieś 
musiały mieszkać, być może miały jakieś przejścio-
we mieszkanie, ale mogłyby już w sposób właściwy 

nie chcę podnosić. Jeszcze bardziej złośliwi będą mó-
wić, że ludzie z dwóch sąsiadujących mieszkań mogą 
się zmówić i dostaną 20%. Ale to są złośliwości. Ja 
jestem zwolennikiem równych szans. Tym bardziej 
ludziom dotkniętym różnymi bardzo złymi sytuacja-
mi…. I dlatego apeluję do Wysokiej Izby o popar-
cie tej sprawy. Zaryzykujmy, Panie Ministrze. No, 
niespełna rok… Senator Owczarek powiada: szybko 
uchwalajmy. Ale tak prawdę powiedziawszy, Panie 
Ministrze, to tych pieniędzy w tym roku nie wykorzy-
stamy, bo nie zdążą opracować… Ja to sprawdzałem 
i wiem, że procedura opracowania wniosku, zwłasz-
cza w przypadku mieszkań używanych, to jest dodat-
kowy wydatek rzędu paru tysięcy złotych, a przede 
wszystkim czas. Banki nie są skore do wydawania 
błyskawicznych decyzji, tak błyskawicznych, jakie 
podejmuje Wysoka Izba senacka. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
To zakończenie było dobre…
Teraz poproszę pana senatora Jana Marię 

Jackowskiego o zabranie głosu.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja również mógłbym zacząć tak, jak zrobił to sena-

tor Jan Rulewski: a nie mówiłem? Tylko że pan sena-
tor Rulewski powiedział: w tej Izbie. Ja pamiętam do-
skonale, jak procedowaliśmy tę ustawę. Było to w sali 
sejmowej, ponieważ w tym czasie – zdaje się, że to 
był grudzień 2013 r. – tutaj był remont. Obrady naszej 
Wysokiej Izby odbywały się wtedy w sali sejmowej. 
Chciałbym przypomnieć, że wówczas w trakcie tej 
debaty zwracaliśmy uwagę – nie tylko pan senator 
Rulewski, ale i pan senator Cioch, także mówiący te 
słowa oraz wielu innych senatorów – na to, że pro-
gram w tamtej wersji, w której był uchwalony, był pro-
gramem dla ludzi raczej zamożnych, był programem 
dla deweloperów i banków, a w mniejszym stopniu dla 
młodych ludzi. Program „Mieszkanie dla młodych” 
zastąpił program „Rodzina na swoim” opracowany 
przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Warto przypo-
mnieć, że tamten program przyniósł korzyści ponad 
stu osiemdziesięciu trzem tysiącom beneficjentów, 
a budżet państwa wydał na niego zaledwie, a z bu-
dżetu państwa wydano na niego zaledwie 1 miliard 
300 milionów złotych, zaś wiele miliardów wróciło 
do budżetu w postaci różnego rodzaju danin, nastą-
piło też pobudzenie rozwoju gospodarczego. Wtedy 
podnosiliśmy kwestię tego, że skoro „Rodzina na swo-
im” się sprawdziła, co podkreślali właściwie wszyscy 
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(senator J.M. Jackowski) pan to sprawdzić – że dzisiaj z powodzeniem możemy 
się do tamtego czasu porównywać i pokazywać, że 
teraz ten program startuje… ma trzykrotną przewagę 
w stosunku do tamtego. A jest tak właśnie dlatego, że 
tamten program funkcjonował źle, marnie i dopiero 
później myśmy go zmienili na tyle, że wystartował 
dobrze. Tak więc chwała za to, że państwo zaczęliście 
działania w tym zakresie, ale ten program nie był 
dobrze pomyślany – uczymy od siebie się nawzajem 
i uczymy się na błędach.

Chciałbym powiedzieć o trzech kwestiach. Przede 
wszystkim chciałbym podkreślić wagę polityki 
mieszkaniowej. Tak naprawdę jest to jeden z najistot-
niejszych elementów polityki prorodzinnej i dlatego 
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej tym tematem 
się zajmowała. To nie jest kwestia deweloperów, bu-
downictwa i czegoś takiego, to jest jedna z najważ-
niejszych kwestii społecznych. Wszystkie badania po-
kazują, że kwestia posiadania mieszkania, własnego 
mieszkania lub mieszkania czynszowego, jest przez 
tych, którzy zamierzają mieć dzieci, jednym z podsta-
wowych warunków. Warunek posiadania mieszkania 
znajduje się albo na pierwszym, albo na drugim, albo 
co najwyższej na trzecim miejscu wśród warunków 
umożliwiających założenie rodziny. Dlatego dobrze, 
że ten program modernizujemy. Modernizujemy 
go – i te zmiany idą w dobrym kierunku – przede 
wszystkim wzmacniając preferencje dla rodzin wielo-
dzietnych. Ja pamiętam, że jak ruszaliśmy z tym pro-
gramem, trwała dyskusja wokół kwestii dotyczącej 
singli, których w czasie procedowania w Sejmie, że 
tak powiem, dopisano. Wtedy mówiono, że przecież 
ma tu chodzić o rodziny. Dzisiaj mocno podkreślamy 
tę kwestię, dając istotne preferencje dla rodzin wielo-
dzietnych. Nie będę tego podkreślał, bo o tym mówił 
bardzo wyraźnie pan minister, powiem tylko o skali, 
o kim my mówimy i dlaczego to takie ważne. Ja nie 
chciałbym tutaj przestrzelić, ale w Polsce rodzin 3+, 
o ile dobrze pamiętam, jest niestety zaledwie 17%, ale 
pamiętajmy, że w tych rodzinach jest 1/4 wszystkich 
dzieci w Polsce. Dlatego preferencje dla tych rodzin 
mają ogromny sens. Zachęta, żeby iść w tym kierun-
ku, ma ogromne znaczenie, bo ci, którzy zdecydowali 
się na więcej dzieci, poczuli smak i piękno posiada-
nia dzieci, uznali, że one są wartością, powinni czuć 
z naszej strony jednoznaczne wsparcie. I ten program 
właśnie takie wsparcie oferuje.

Wreszcie trzecia sprawa, o której chciałbym po-
wiedzieć, to zdanie usłyszane podczas spotkania ze 
spółdzielcami, którzy kilka dni przed rozpoczęciem 
posiedzenia konsultowali ze mną zmiany w ustawach 
spółdzielczych. To bardzo dobrze, że spółdzielnie po-
jawiły się jako jeden z ważnych partnerów w realizacji 
tego projektu. I, Panie Ministrze, jeden z uczestników 
tego spotkania wyciągnął uzasadnienie sejmowe – ja 
też je tutaj mam przy sobie – i pokazywał, że być może 

i zgodny z ich aspiracjami życiowymi, mieszkanio-
wymi i materialnymi dojść do posiadania własnego 
mieszkania.

Chciałbym też podzielić pogląd, który się tu już 
pojawił, że to jest… Oczywiście będę popierał tę usta-
wę, bo uważam, że jest to krok w dobrym kierunku – 
krok, podkreślam – ale ona nie zastępuje całościowej 
polityki mieszkaniowej w państwie. Bo nadal w pań-
stwie – i to jest uwaga skierowana do wszystkich 
rządów na przestrzeni ostatnich dwudziestu sześciu 
lat – nie wypracowano spójnej długofalowej polityki 
mieszkaniowej. Nie określono, w jaki sposób obywa-
tel, który ma dochody na poziomie kwoty X, może 
dojść do tego, że mieszka we własnym mieszkaniu; 
w jaki sposób obywatel, który ma dochód 1,5 razy X, 
może dojść do tego, że mieszka we własnym miesz-
kaniu; w jaki sposób obywatel, który ma dochód na 
przykład 2 razy X, może dojść do tego, że mieszka 
we własnym mieszkaniu… czy to w mieszkaniu wła-
snościowym, czy to w mieszkaniu wynajmowanym… 
To jest całokształt kwestii, które wymagają uregulo-
wania. Niestety taki spójny program na przestrzeni 
dwudziestu sześciu lat nie powstał i cały czas spoty-
kamy się z tym problemem. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo 

Senatorowie!
Nie zamierzałem zaczynać od polemiki, ale od-

niosę się w kilku słowach do tego, co powiedział 
mój przedmówca, pan senator Jackowski. Przede 
wszystkim akurat jest tak, że ten warunek pierwsze-
go mieszkania dla rodzin wielodzietnych, jeśli dobrze 
przeczytałem w ustawie, znosimy, więc tutaj idziemy 
w tym kierunku.

(Senator Jan Maria Jackowski: Od trójki dzieci.)
Tak. A jeśli chodzi o zdolność kredytową, to 

w przypadku tego programu, jak pan wie, również 
jest postęp, ponieważ ten stosunek pokrewieństwa 
już nie będzie obowiązywał.

A gdy idzie o program „Rodzina na swoim” w wer-
sji przygotowanej przez PiS, to chcę przypomnieć, że 
on bardzo źle funkcjonował. Źle przede wszystkim 
dlatego, że do udzielania tego kredytu wyznaczony 
był tylko jeden bank, PKO BP, i określono tak trudne 
wymogi w zakresie dostępu do tego kredytu – może 
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(senator M. Augustyn) ni „Bawełna”, takiej robotniczej spółdzielni produk-
cyjnej funkcjonującej do dnia dzisiejszego w Łodzi, 
udzielał długoterminowych, nisko oprocentowanych 
pożyczek, czyli tak zwanych kredytów hipotecznych, 
których istotą jest długi czas spłaty i niska stopa opro-
centowania. No niestety, połowa lat trzydziestych, 
kryzys światowy, środki się wyczerpały i pomoc się 
skończyła.

Jeżeli chodzi o okres PRL, który tak się tutaj wy-
pomina… Proszę państwa, jedyny realny program 
mieszkaniowy, jaki był realizowany w naszym kraju, 
to był program realizowany w latach siedemdzie-
siątych przez ekipę Edwarda Gierka na podstawie 
uchwały nr 135 Rady Ministrów. W czasie reali-
zacji tego programu wybudowano ponad dwa mi-
liony mieszkań, głównie mieszkań spółdzielczych. 
W 1976 r. oddano najwięcej mieszkań spółdzielczych, 
aż trzysta sześćdziesiąt tysięcy. Jeżeli chodzi o zasady 
udzielania wsparcia finansowego dla członków spół-
dzielni, którzy wtedy uzyskali mieszkania, to były 
one następujące. Tym, którzy uzyskali mieszkania 
lokatorskie, kredyt był udzielany na sześćdziesiąt lat, 
oprocentowanie stałe roczne wynosiło 1%. Udział 
finansowy członka wynosił 10%, 90% to był kredyt. 
Jeżeli chodzi o mieszkania własnościowe, to kredyty 
były udzielane na lat czterdzieści, stałe oprocento-
wanie wynosiło 1%, udział członka 30%. Ale jeżeli 
ktoś jednorazowo wniósł cały wkład budowlany, to 
następowało umorzenie 30%. To była forma zachęty. 
W 1972 r. umożliwiono po raz pierwszy w Polsce, 
w spółdzielniach, przekształcanie spółdzielczych 
praw z lokatorskich na własnościowe, czyli wykup 
mieszkań spółdzielczych i ten proces trwa do dnia 
dzisiejszego. Nie wszystkie mieszkania spółdzielcze 
lokatorskie, pomimo zmieniających się, często bar-
dzo korzystnych warunków, zostały przekształcone 
w spółdzielcze własnościowe, nie zawsze ustanawiano 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy od-
rębną własność lokalu.

Dlaczego ja w ogóle o tym mówię, proszę państwa? 
Jakie były skutki ekonomiczne tego programu, to my 
doskonale wiemy. Problematyką programu miesz-
kaniowego, tego perspektywicznego, czyli polityką 
mieszkaniową, bo to był główny instrument polityki 
mieszkaniowej w Polsce w tym okresie, zajmowali 
się między innymi profesor Andrzejewski, profe-
sor Kleer, nieżyjący już marszałek Sejmu, profesor 
Wiesław Chrzanowski, ponieważ była to problematyka 
kluczowa. I uważam, że ten problem polityki mieszka-
niowej, czyli budowy mieszkań na takich warunkach, 
które by umożliwiały spłatę przez młode małżeństwa 
udzielonego kredytu… Te tak zwane kredyty hipotecz-
ne, które były udzielane młodym Polakom w latach 
2006–2008, a z takich kredytów skorzystało około 
pięciuset pięćdziesięciu tysięcy małżeństw, proszę 
państwa, to nie były kredyty hipoteczne. To nie były 

wreszcie nie jakieś polityczne, ale pragmatyczne spoj-
rzenie na spółdzielnie zaczyna zwyciężać. Widać to 
też w tym przygotowanym programie dla mieszkań 
czynszowych, w którym spółdzielnie też mogą być, 
i powinny być, poważnym graczem. Pamiętajmy, że 
jest osiem milionów osób, które są członkami spół-
dzielni mieszkaniowych w Polsce, a z rodzinami to 
jest po prostu armia ludzi. I przecież nie wszystkie 
doświadczenia z mieszkania w spółdzielni są nega-
tywne. 

Ja z tego uzasadnienia przeczytam to, czego do-
czytali się spółdzielcy. Spółdzielnie mieszkaniowe na 
tyle dobrze realizują swoje zadania na rzecz swoich 
członków, że brak ich „jest odbierany jako poważna 
luka i dyskryminacja tej formy zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych, która ma swoje ulokowanie w prze-
pisach prawa powszechnie obowiązujących”. I dalej: 
„Zainteresowane środowiska (spółdzielcy, spółdziel-
nie mieszkaniowe) wskazywały, że inwestycje tego 
typu z założenia odbywają się «po kosztach», podle-
gają bezpośredniej kontroli zainteresowanych (człon-
ków spółdzielni), nie występuje marża zysku i za-
grożenie przekroczeniem wcześniej deklarowanych 
kosztów jest niewielkie. Inwestycje tego typu mogą 
stanowić dobrą alternatywę dla osób poszukujących 
możliwości nabycia tańszych mieszkań”. Wydaje się, 
że także w tym projekcie czynszowym spółdzielnie 
mogą odegrać i powinny odgrywać znaczącą rolę. 
To ruch w dobrym kierunku. Myślę, że będzie zde-
cydowanie więcej tych, którzy będą mogli skorzy-
stać z oferty tego programu i na lepszych warunkach. 
Dlatego chciałbym projektodawców tego programu 
pochwalić i powiedzieć, że ci, którzy ogromny poten-
cjał tkwiący w spółdzielni mogą uruchomić na rzecz 
budowy nowych obiektów, przyjmują ten program 
z dużymi nadziejami. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I bardzo proszę, pan senator Henryk Cioch.

Senator Henryk Cioch:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Cieszę się, iż mój przedmówca użył wreszcie 

sformułowania „polityka mieszkaniowa w Polsce”. 
Chcę zwrócić uwagę na to, iż polityka mieszkaniowa 
w Polsce była prowadzona w II RP, czyli po I wojnie 
światowej. Powstał Bank Gospodarstwa Krajowego, 
który właśnie spółdzielniom mieszkaniowym, w tym 
własnościowym i lokatorskim, robotniczym, przy-
kładowo Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
która do dnia dzisiejszego funkcjonuje, czy spółdziel-
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(senator H. Cioch) Senator Robert Dowhan:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!

Cieszę się, że dyskutujemy o programie dla mło-
dych i to dyskutujemy tak bardzo merytorycznie. 
Mimo kilku głosów sprzeciwu wszyscy twierdzimy, 
że ten program jest na pewno ulepszony, ten pro-
gram jest potrzebny, a być może w kolejnych latach 
na podstawie kolejnego rozwiązania, które chcemy 
dziś przegłosować, uda nam się też wypracować 
nowe rozwiązania, które pozwolą, tak jak mówił mój 
przedmówca, zaadresować to do większej grupy spo-
łeczeństwa. Dzisiaj naprawdę trudno jest wyodręb-
nić i podzielić młodych ludzi, stosując jakąkolwiek 
segregację.

Uważam, że to rozwiązanie jest dobre z kilku po-
wodów. Przede wszystkim od teraz będzie można 
nabywać mieszkania spółdzielcze na rynku wtórnym. 
Dotyczy to w szczególności małych miejscowości. 
W tych małych miejscowościach deweloperzy nie 
inwestują, nie buduje się niczego nowego, a przecież 
większość młodych ludzi mieszka i pracuje tam, gdzie 
się urodzili, tam, gdzie mają swoją rodzinę, tam, gdzie 
się wychowali. Dlatego na pewno przyspieszy to moż-
liwość nabycia mieszkania. Tam ceny są dużo niższe 
niż w większych miejscowościach. To jest na pewno 
duży plus, podkreślany w rozmowach, które gdzieś 
tam udało mi się przeprowadzić z ludźmi oczekują-
cymi między innymi takiego rozwiązania.

Kolejnym pozytywem jest zwiększenie metrażu, 
który do tej pory wynosił 50 m2. Teraz będzie do 
65 m2. Na pewno jest to duży plus. Za mankament 
uważam to, że jeżeli ktoś przekroczy tę granicę, nie 
może już liczyć na finansowanie. Myślę, że dobrym 
rozwiązaniem, być może przyszłościowym, byłoby 
wprowadzenie jakiegoś iloczynu, który mógłby po-
mniejszać to finansowanie, jeżeli zwiększa się metraż. 
Ale jeżeli w ministerstwie uznano, że jest to baza, 
kryterium tego, żeby można było ten program wdro-
żyć, to ja jak najbardziej jestem za tym.

Bariera wieku to granica trzydziestu pięciu lat, 
ale nie jest to górna granica, jeżeli ludzie mają trójkę 
dzieci. Czasami ta bariera blokowała. Jak wiadomo, 
dzisiaj młodzi decydują się na dzieci bardzo późno. 
Czasami wiek trzydziestu pięciu lat to wiek, kiedy 
tak naprawdę rodzina zaczyna swoją prawdziwą przy-
godę.

Mnie natomiast nurtuje… Mówię na bazie prak-
tycznej, ponieważ moja asystentka w tej chwili jest 
w trakcie załatwiania formalności, może już je zała-
twiła. Martwi mnie prowizja, którą bank od niej ścią-
gnął, ale, myślę, ściąga też od wielu młodych ludzi. Ta 
prowizja, jak na szybko wyliczyłem, jest w granicach 
około 2% czy 3%, za samo rozpatrzenie wniosku. 
To jest bardzo duża prowizja. Rozmawiałem przed 

kredyty o niskiej, stałej stopie oprocentowania. To były 
kredyty, w przypadku których zmianie ulega wysokość 
kapitału w zależności od kursu złotego do franka, co 
jest absurdem, co w ogóle nie ma żadnego związku 
z kredytem. Wreszcie przecież na tej sali minister fi-
nansów, wiceminister finansów, pan Kowalczyk jasno 
i wyraźnie powiedział, że 98% tych kredytów to były 
kredyty złotówkowe, tylko denominowane we fran-
kach szwajcarskich. Krótko mówiąc, trzeba rozwiązać 
ten problem, bo ci ludzie w tych mieszkaniach miesz-
kają, część z nich nie jest w stanie spłacać kredytów 
i często, proszę państwa, dochodzi do tragedii, łącznie 
z popełnianiem samobójstw, już nie mówię o rozwo-
dach i innych tego typu kwestiach.

Dlatego nie rozumiem tego, że stawia się zarzuty, 
mówiąc, że ta część strony chce przedstawić realny 
program mieszkaniowy, który umożliwiałby zaspo-
kojenie potrzeb mieszkaniowych Polaków. Chodzi 
o to, żeby młodzi mogli niekoniecznie nawet nabyć 
mieszkanie na własność; mogą wynajmować, ale na 
godziwych, możliwych do spełnienia przez nich wa-
runkach, żeby to było na ich kieszeń.

Chcę powiedzieć, że zarówno pierwszy program, 
„Rodzina na swoim”, jak i aktualnie zmieniony 
program dla młodych małżeństw, to są programy 
– zresztą pan minister to powiedział – adresowane 
do niewielkiej grupy Polaków. Tu jest mowa o dwu-
dziestu dwóch, dwudziestu pięciu tysiącach młodych 
małżeństw. Panie Ministrze, nam chodzi o program, 
który byłby adresowany, tak jak w latach siedem-
dziesiątych, do dwóch i pół, do trzech milionów mał-
żeństw, ponieważ tyle małżeństw gnieździ się w blo-
kach wybudowanych w epoce gierkowskiej, gdzie 
często w mieszkaniu kategorii M3 czy M4 mieszka 
wielopokoleniowa rodzina: dziadkowie, rodzice, wnu-
ki i prawnuki. Taka sytuacja w naszym kraju nie jest, 
niestety, wyjątkowa, jest normą.

Mam nadzieję, że taki program, oczywiście będzie 
on bardzo kosztowny, zostanie przygotowany przez 
prezydenta elekta, który reaktywuje Narodową Radę 
Rozwoju i główne założenia polityki mieszkaniowej 
z pewnością staną jako jeden z głównych problemów.

Ja przypomnę, iż odbyły się dwa posiedzenia 
Narodowej Rady Rozwoju, którą utworzył prezy-
dent Lech Kaczyński 5 grudnia 2009 r. Pierwsze po-
święcone było demografii, drugie poświęcone było 
finansom publicznym, a jedno z kolejnych miało być 
poświęcone, Panie Senatorze, problematyce polityki 
mieszkaniowej w naszym kraju. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Robert Dowhan.
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(senator R. Dowhan) Nie.
(Senator Jan Rulewski: Trzeba złożyć to teraz, bo…)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo. Panie Senatorze, jeśli pan chce 
to złożyć, to teraz – pan senator Rulewski ma rację 
– bo gdy zamknę dyskusję, to nie będę przyjmować 
poprawek.

(Senator Kazimierz Kleina: Jak nie masz napisanej, 
to nie możesz złożyć.)

Panie Senatorze, jeśli chce pan złożyć poprawkę, 
to jest to właśnie ten czas…

(Senator Robert Dowhan: Teraz?)
No teraz. Jeśli chce pan złożyć, to bardzo proszę 

ją złożyć, bo później już nie będzie można złożyć 
poprawki.

(Rozmowy na sali)
Pan senator Augustyn – pięć minut. Proszę bardzo. 

A pan senator Dowhan niech idzie i pisze poprawkę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Właśnie, chcę troszkę pomóc koledze…
(Senator Kazimierz Kleina: Nie pomagaj koledze, 

tylko powiedz coś… Tak się nie robi.)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: 

Merytorycznie.)
Nie tylko w tym celu, Panie Senatorze, zabieram 

głos.
Wydaje się, że to, o czym mówił pan senator 

Dowhan, jest naprawdę bardzo istotne. Szczególnie 
warto podkreślić to, że pobieranie na starcie ogrom-
nych prowizji staje się nieraz barierą nie do przekro-
czenia.

Jest i drugi element, który nie powinien ujść na-
szej uwadze. Może państwo pamiętacie poprzednią 
dyskusję na te tematy, czyli sprzed półtora roku. Już 
wtedy wskazywaliśmy, że tak naprawdę te warunki, 
które zostały wtedy postawione, dają szanse w du-
żych ośrodkach, a te mniejsze ośrodki, w których 
deweloperzy często nie budują żadnego mieszkania, 
były jakby poza zasięgiem tego programu. Wydaje 
się, że warto podkreślić tę refleksję i zmianę, wskutek 
której teraz, dzięki rynkowi wtórnemu, dzięki spół-
dzielniom mieszkaniowym, będzie można otworzyć 
się na te nowe, mniejsze miejscowości, gdzie rodziny 
rzeczywiście mają ogromne problemy ze skorzysta-
niem z tego projektu. Tak że, Panie Senatorze, bar-
dzo dziękuję za podkreślenie tej kwestii. I dziękuję 
państwu.

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

chwilą z panem ministrem i wiem, że być może uda 
się coś zrobić. Być może apel, a być może… My nie 
mamy środków, żeby wpływać na banki, bo to są nie-
zależne instytucje. Ale być może polski bank, który 
nam został – myślę o PKO BP – skieruje taki specjalny 
program kredytowy, w którym prowizje na samym 
początku nie będą wynosiły kilka tysięcy zł, bo tych 
ludzi na to nie stać. Wiem z własnego doświadcze-
nia, bo od wielu lat kredytuję swoją firmę, że można 
negocjować. Jeżeli ma się jakąś historię, ma się jakiś 
majątek, to te prowizje są znikome, czasami sięgają 
0,1% czy 0,2%. Dla młodych ludzi dzisiaj – kiedy są 
na dorobku, kiedy tak naprawdę nie mają żadnego 
majątku, dopiero starają się o swój pierwszy mają-
tek, czyli mieszkanie – te dwu- czy trzyprocentowe 
prowizje naprawdę są wielkim haraczem, który mu-
szą zapłacić, bo stoją pod ścianą, bo nie mają innego 
wyjścia. Mam taki apel do ministerstwa, aby poroz-
mawiać z bankami, które naliczają tak dużą prowizję.

I jeszcze to, co podnosiłem w pytaniach. Te kredy-
ty są często brane na dwadzieścia, trzydzieści, czter-
dzieści lat. Dla młodych ludzi na początku ich drogi 
życiowej zakup mieszkania, samochodu czy innych 
dóbr osobistych to ciężka sprawa, bo są oni na do-
robku. Ale nie możemy też przez okres, powiedzmy, 
dwudziestu czy trzydziestu lat skazywać tych ludzi 
na to, że nigdy się nie dorobią, że nie polepszą sobie 
warunków poprzez zmianę pracy, poprzez otworze-
nie swojego prywatnego przedsiębiorstwa. Być może 
należy się pochylić nad rozwiązaniem, które funk-
cjonowało. Chodzi o to, aby na przykład po połowie 
okresu kredytowania można było wcześniej spłacić 
kredyt. Z jednej strony to jest tak naprawdę tylko taka 
wirtualna ulga, bo jeżeli kogoś będzie stać na taką 
spłatę, to będzie go stać też na to, by spłacać kredyt 
rozłożony nawet na kilkadziesiąt lat. Ale, z drugiej 
strony, kredyt to zawsze kredyt, to zawsze obciążenie. 
Kiedy człowiek trzydziestoletni bierze kredyt czter-
dziestoletni, to po spłaceniu ma już siedemdziesiąt 
lat, a nie wszyscy tego wieku dożyją i później mamy 
do czynienia z prawem spadkowym, z obciążeniem 
kredytowym potomstwa… Myślę, że należałoby się 
nad tym problemem pochylić i stworzyć pewną furt-
kę: jeżeli nawet nie byłoby tu granicy, powiedzmy, 
dziesięciu, piętnastu czy dwudziestu lat, by uzyskać 
możliwość spłacenia całości kredytu czy zwiększenia 
rat kredytowych, to niech będzie choćby przekrocze-
nie bariery połowy okresu spłaty kredytu, aby móc 
spłacić ten kredyt w całości czy też by mieć możli-
wość spłacania większych rat albo podwójnych rat, 
tak aby ten kredyt w miarę szybko został spłacony. 
I taką poprawkę za chwilę złożę na ręce pana mar-
szałka. Dziękuję państwu. (Oklaski)

(Senator Kazimierz Kleina: Masz ją napisaną?)
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potrzebują wsparcia w zaspokojeniu swoich potrzeb 
mieszkaniowych.

Padło tutaj bardzo wiele wielkich słów o polityce 
mieszkaniowej, o trzech milionach mieszkań, było 
odniesienie do towarzysza Gierka, myślę, że bardzo 
trafne. Ja sądzę, że tworzenie jakiejś fikcji, mówienie 
o kolejnym trzymilionowym programie… No, o tym 
słyszeliśmy naprawdę od lat. Ja przypomnę tylko, że 
dzięki programowi „Rodzina na swoim” miały być 
trzy miliony mieszkań. Wspomnę tylko, że dzisiaj 
deficyt mieszkaniowy to pięćset tysięcy. Problemem 
jest dostępność mieszkań dla części rodzin. A jeśli 
chodzi o to, co powstało w ramach programu gierkow-
skiego, to dzisiaj widzimy, jaki jest stan techniczny 
tego zasobu, jak częściowo zniszczono urbanistykę. 
Wspomnę tylko, że na przykład przy Monte Cassino 
w Sopocie – pewnie państwo znają tę okolicę – miały 
stać bloki. To były też takie pomysły na urbanistykę 
w ramach tego programu. Więc ja bym się nie odnosił 
za bardzo do niego jako do pewnego wzoru, tylko 
rzeczywiście dzisiaj mówił o faktach, a nie o pisaniu 
jakiegoś mitycznego programu. Polityka mieszka-
niowa ma oparcie w dokumentach rządowych, także 
w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Tak więc 
mówiłbym o faktach i podejmował decyzje, a nie 
prowadził taką filozoficzną dyskusję na temat trzech 
milionów mieszkań. Dzisiaj te decyzje są podejmo-
wane: to są zmiany w MdM, to są kolejne, właśnie 
skierowane do kolejnej grupy dzisiaj potrzebującej 
wsparcia, decyzje o programie mieszkań na wynajem.

Pan senator Rulewski – no, w takiej formule, że 
nie ma potrzeby złośliwości, jednak, jak rozumiem, 
to trochę miała być złośliwość – odnosił się do osób 
o innej orientacji. Ja nie uważam, że osobę, która 
ma jakieś swoje preferencje, należy wykluczać ze 
wsparcia. Nawet jeśli ktoś jest gejem…

(Senator Jan Rulewski: Ja tego też nie twierdzę.)
No ale w jakimś takim dziwnym kontekście to 

padło. Każdy może z tego programu korzystać, rozu-
miem, że nie powinniśmy go wykluczać, tak samo jak 
nie powinniśmy wykluczać singla. Ale w programie 
jest wyraźne wsparcie przede wszystkim dla rodzin. 
To nie oznacza, że single – tutaj już to było dyskuto-
wane – tego wsparcia nie mają otrzymywać.

Jest bardzo wyraźna różnica. W wypadku rodzin 
z trójką dzieci to jest de facto wsparcie na poziomie 
jednego dodatkowego pokoju w mieszkaniu. To jest 
w wypadku Warszawy podniesienie wsparcia z 40 ty-
sięcy zł do prawie 100 tysięcy zł realnych pieniędzy. 
Średnio, w ogóle w całej Polsce następuje wzrost 
z 40 tysięcy zł do 80 tysięcy zł. No więc ja bym nie 
stawiał jako zarzutu tego, że dzisiaj korzysta z progra-
mu zbyt mało rodzin z trójką dzieci. Właśnie dlatego 
dokonujemy tych zmian, żeby więcej takich rodzin 
z niego skorzystało i liczymy na to, że je w większym 
stopniu zachęcimy. Myślę, że to wsparcie na poziomie 

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku. I dziękuję, Panie 
Senatorze, że dał mi czas na napisanie poprawki. 
Ale minister mi wytłumaczył… Ja też… Albo pan 
minister nie do końca to powiedział, albo ja źle coś 
zrozumiałem… Przepraszam. Już wiem, że do pięciu 
lat nie można spłacić, ale później… Myślę, że pan 
minister jeszcze to wyjaśni. A więc moja poprawka 
byłaby bezzasadna. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Informuję że lista mówców została wyczerpa-

na. Dla porządku informuję, że pani senator Anna 
Aksamit złożyła swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Informuję też, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożył pan senator Jan Rulewski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się jeszcze usto-

sunkować…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Rozwoju Paweł Orłowski: A jest taka możliwość?)
Tak, jest. Panie Ministrze, proszę bardzo. Bardzo 

proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Rozwoju  
Paweł Orłowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Do części sformułowań należy się odnieść.
Szybko wyjaśnię wątek poruszony przez pana 

senatora Dowhana, bo rzeczywiście tu wyjaśnienie 
pewnie się należy. W tym stanie prawnym, który jest 
określony w ustawie, i do tego się odnosiliśmy, tu 
być może nastąpiło jakieś niezrozumienie komunika-
cyjne… W ustawie jest napisane, że zwrot wsparcia 
następuje w wypadku szybszej spłaty kredytu, ale 
w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania. I do tego się 
odnosiłem. Pan senator pewnie nie zauważył, że tu się 
mówi, że w ciągu pięciu lat. Gdyby nie było tych pię-
ciu lat, gdybyśmy po dwudziestu latach ścigali kogoś 
będącego już w zupełnie innej sytuacji zawodowej, to 
niepokój pana senatora byłby uzasadniony. Tak więc 
następuje ten zwrot wsparcia, ale tylko wtedy, gdy 
kredyt będzie spłacony w ciągu pięciu lat od zakupu 
mieszkania. No, uzasadnienie jest oczywiste: chodzi 
o to, żeby nie wspierać osób, które mają chęć do się-
gania po dofinansowanie do kredytu, a de facto nie 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(podsekretarz stanu P. Orłowski) Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Rulewski. W jakim trybie?
(Senator Jan Rulewski: Pan minister wymienił 

moje nazwisko, więc…)
W jakim trybie, Panie Senatorze?
(Senator Jan Rulewski: W trybie sprostowania.)
Bardzo proszę.
(Senator Jan Rulewski: Pan minister użył mojego 

nazwiska.)
Proszę na mównicę. Ma pan trzy minuty.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pan minister użył mojego nazwiska w nieco nie-

pochlebnym kontekście wskazującym na to, że wypo-
wiedziałem się w kwestii dyskryminacji osób o innej 
orientacji seksualnej. Powiedziałem, że złośliwi tak 
mogą podejrzewać. Są trzy stopnie złośliwości. Druga 
grupa złośliwych to ci, którzy będą podejrzewać, że 
sąsiedzi łączą mieszkania, żeby uzyskać przywileje, 
a trzecia grupa – ci najbardziej złośliwi – że ktoś 
inwestuje po to, żeby mieć na wynajem, a nie do 
własnych celów. Panie Ministrze, dodałem ponadto, 
jak pamiętam, że ze szczególną troską spoglądam na 
tych ludzi, których dotykają te lub inne sytuacje… 
Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Dziękuję bar-

dzo, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały złożone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, bardzo proszę Komisję Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, 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.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień pu-
blicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 955, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 955 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, pana senatora Jana 
Michalskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

kilkudziesięciu tysięcy złotych dopłaty do kredytu 
warto wziąć pod uwagę.

I żeby nie przeciągać tej dyskusji, powiem trochę 
o mitach związanych z „Rodziną na swoim”. Przede 
wszystkim, Panie Senatorze – nie ma pana senatora 
– nie 1,5 miliarda, tylko prawie 6 miliardów zł, które 
będziemy spłacać do 2021 r. Jeśli chodzi o efekty, to 
już mówiłem, że w porównywalnym okresie te efek-
ty są wielokrotnie mniejsze niż w przypadku samej 
„Rodziny na swoim”. I ostatni wątek. Wszystkie 
zmiany dodatkowe, jakieś dodatkowe wsparcie dla 
jakiejś określonej grupy, spowodują ograniczenie 
w całym programie. No, coś kosztem czegoś. W ten 
sposób de facto ograniczymy liczbę osób, które będą 
mogły skorzystać ze wsparcia. Po włączeniu w ten 
program rynku wtórnego i po dokonaniu ewentual-
nych zmian raczej będziemy się borykać z decyzją 
co do tego, jak zwiększać finansowanie. A więc je-
śli dokonamy kolejnych zmian, pewnie nie da się 
wszystkim pomóc z tego budżetu w ramach jednego 
programu. Będzie to oznaczało, że mniej osób z tego 
programu skorzysta. Dlatego dzisiaj, żeby być od-
powiedzialnym, powinniśmy poczekać na to, jak 
zadziała rynek wtórny – jaka będzie proporcja tego 
rynku wtórnego – ile nowych osób skorzysta z pro-
gramu, ile rodzin z dwójką czy trójką dzieci, które 
otrzymały dodatkowe wsparcie, z niego skorzysta. 
Jak to będziemy wiedzieć, to w kolejnym roku bę-
dziemy mogli podejmować decyzje o ewentualnych 
nowych modyfikacjach, także takich, na które wska-
zywał pan senator Rulewski. Może wówczas bę-
dzie to zasadne. Dzisiaj odpowiedzialność z punktu 
widzenia finansowego… Chodzi o to, żeby to się 
nie skończyło tak, że na wiosnę banki będą odsyłać 
z kwitkiem osoby, które chciały dostać wsparcie 
z programu, bo zabraknie pieniędzy. To nie byłoby 
odpowiedzialne. Dlatego trzeba ocenić, jak te zmia-
ny zadziałają.

I ostatni wątek. Ja bym nie nadużywał… nie mó-
wił o tym wsparciu deweloperów, bo to jest mit. Te 
pieniądze dostaje do ręki, oczywiście nie dosłownie, 
osoba, która jest wspierana. To, że program MdM 
miał i ma także charakter rozwijający rynek miesz-
kaniowy, jest oczywiste i to jest jego wartość, która 
jest zresztą opisana w uzasadnieniu ustawy. Zawsze 
jakaś instytucja w finansowaniu uczestniczy. No, ry-
nek wtórny to są banki. To banki udzielają kredytów 
hipotecznych. Jeśli ktoś nadużywa argumentu, że to 
jest wsparcie deweloperów… Gdybym chciał taką 
nierzetelną dyskusję prowadzić, tobym powiedział, 
że w przypadku rynku wtórnego to jest wsparcie 
banków. Ale nie, to są instytucje, które po prostu 
uczestniczą w realizacji polityki mieszkaniowej. 
Dziękuję bardzo.
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instytucji z wnioskiem o negocjacje, a jeżeli w ciągu 
miesiąca negocjacje się nie powiodą, to będzie miał 
prawo do wypowiedzenia umowy z trzymiesięcznym 
okresem wypowiedzenia. Te daty są bardzo ważne, 
bo w zasadzie szybkie przyjęcie ustawy będzie, po-
wiedzmy, rzeczywiście umożliwiało podpisanie w no-
wym roku przez samorząd nowych zamówień albo ich 
rozpisanie i ewentualne uwzględnienie w budżetach, 
które będą jesienią przez samorządy – chociaż usta-
wa dotyczy nie tylko samorządów… Chodzi o nowe 
projekcje budżetowe w związku ze zmieniającymi się 
warunkami gospodarczymi.

Wysoka Izbo, połączone komisje w swojej więk-
szości wnoszą do Wysokiej Izby o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości po-

łączonych Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej, pana senatora Andrzeja Matusiewicza, 
o przedstawienie sprawozdania mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu mniejszości komisji proszę Wysoką 

Izbę o uwzględnienie ośmiu poprawek. Pięć z nich 
ma charakter legislacyjny, redakcyjny, ale uważam, 
że są one bardzo istotne, bo prowadzą do zgodności 
z ustawą o tworzeniu aktów prawnych i z zasadami 
techniki legislacyjnej. Są to poprawki przygotowa-
ne przez nasze Biuro Legislacyjne, które dostrzegło 
istotne, naszym zdaniem, błędy legislacyjne.

Mianowicie, jeśli chodzi o ogłaszanie aktów praw-
nych, to ważny jest termin ogłoszenia, a nie opubliko-
wania. Zaproponowana jest też zmiana w art. 1 pkt 2, 
chodzi o art. 4 ust. 2 i 3, gdzie wyrazy „w momencie” 
zastępuje się wyrazami „w dniu”. Trudno uchwycić 
ten moment, to musiałaby być godzina, nie wiem, 
w każdym razie w języku prawnym nie używa się 
takiego sformułowania i słusznie to zostało podnie-
sione.

Chcę też zwrócić uwagę Wysokiej Izby na to, 
dlaczego w ogóle podejmowana jest ta nowelizacja. 
Otóż dlatego, że przy okazji poprzedniej nowelizacji, 
która miała miejsce 24 października 2014 r., wtedy 
odbywało się procedowanie w Sejmie, odrzucono 
poprawki Senatu. Odrzucono poprawki Senatu i to, co 
jest teraz przedmiotem nowelizacji, to są również te 
poprawki. Gdyby te poprawki zostały uwzględnione 
przez Sejm, to nie byłyby dziś potrzebne.

Senator Sprawozdawca 
Jan Michalski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani 
Premier… Przepraszam, Pani Prezes. No, jak widać, 
dobrze pani życzę.

Chciałbym przedstawić sprawozdanie z posiedze-
nia połączonych komisji poświęconego rozpatrzeniu 
ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 
innych ustaw, które odbyło się w dniu 7 lipca.

Ustawa pochodzi z przedłożenia poselskiego.
Proponowane zmiany mają na celu doprecyzowa-

nie przepisów dotyczących zmiany wynagrodzenia 
przewidzianego w umowach zawartych w wyniku 
udzielenia zamówienia publicznego. Zgodnie z usta-
wą w przypadku zmiany stawki podatku, minimal-
nego wynagrodzenia za pracę, a także w przypadku 
zmiany zasad co do podlegania ubezpieczeniu spo-
łecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu każda ze 
stron umowy będzie mogła zwrócić się do drugiej 
strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie od-
powiedniej zmiany wynagrodzenia.

Przechodzę do bardziej szczegółowego omówie-
nia. Omawiana ustawa to przede wszystkim konse-
kwencja ustawy, którą Wysoka Izba rozpatrywała 
w listopadzie zeszłego roku, czyli właśnie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych, która wprowa-
dza obowiązek, można by powiedzieć, ozusowienia 
wszystkich umów-zleceń od 2016 r. Podczas prac nad 
tamtą ustawą w tamtym okresie poruszano kwestie 
dotyczące szczególnie wieloletnich umów zawar-
tych w ramach zamówień publicznych. Środowiska 
pracodawców podnosiły bardzo dobitnie potrzebę 
posiadania możliwości wcześniejszych, powiedzmy 
negocjacji, szczególnie z samorządami lub innymi 
instytucjami publicznymi, tak żeby jeszcze przed 
wejściem w życie przepisów ustawy o zmianie usta-
wy o ubezpieczeniach społecznych ewentualnie mieć 
prawo do wypowiedzenia takiej umowy. Wysokie 
Izby, ani Sejm, ani Senat, nie uwzględniły tych uwag. 
W związku z tym powstały pewnego rodzaju dylema-
ty, które mogłyby się skończyć dla państwa polskiego 
konsekwencjami finansowymi w związku z roszcze-
niami ze strony firm. 

Jest ponadto kwestia możliwości, czasami bardzo 
trudnej, zmiany umów przez samorząd, który ma 
określony budżet, określone zadania, projekcje budże-
towe, więc często te negocjacje napotykałyby, zbyt 
późno, na pewien opór. Przedłożenie, które dzisiaj 
rozpatruje Wysoki Senat, umożliwia dużo szybsze 
rozpoczęcie takich negocjacji – niemalże od wejścia 
ustawy w życie, to jest od jej uchwalenia i opubliko-
wania. Przedsiębiorca, który będzie chciał dokonać ta-
kiej zmiany, będzie mógł zwrócić się do odpowiedniej 
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(senator sprawozdawca A. Matusiewicz) trudno określić, z odsetkami czy bez… Taka jest skala 
roszczeń. Czy te poprawki w jakimś sensie pozwalają 
uznać, iż ten akt, jakim jest ustawa – Prawo o zamó-
wieniach publicznych, powinien nadal funkcjonować, 
pomimo kilkudziesięciu nowelizacji, czy należałoby 
wreszcie uchwalić nową ustawę, zgodną z konstytucją?

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

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo za to pytanie.
Wysoka Izbo, na pewno jest potrzeba uchwale-

nia nowej ustawy. W Sejmie związany z tym zespół 
funkcjonuje chyba od tej kadencji, od siódmej kadencji 
Sejmu, ale niestety on nie wypracował… Ani w Sejmie, 
ani Urząd Zamówień Publicznych… Pamiętamy wy-
powiedzi poprzedniego prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych, pana Sadowego, że potrzeba nowej ustawy. 
My tak po prostu… Nie wiem już, nie liczyłem, ile jest 
tych nowelizacji, ale jest ich bardzo, bardzo dużo, moż-
na określić, że chyba co najmniej kilkadziesiąt, zresztą 
wiąże się to z różnymi innymi ustawami.

Uważam, że na pewno jest możliwość, żeby ta 
ustawa weszła w życie jak najszybciej, już w połowie 
sierpnia może wejść w życie, gdyby było… Tu jest 
minimalny termin vacatio legis, czternastodniowy, 
a więc ustawa może wejść w życie w połowie sierpnia. 
Chyba nic się nie stanie, nie będzie żadnych strat, 
jeżeli ona nie wejdzie 1 sierpnia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Więcej pytań już nie ma. Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu… Witam na posiedzeniu 

panią prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Czy 
pani prezes albo pan wiceprezes chce zabrać głos?

(Pełniąca Obowiązki Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych Izabela Jakubowska: Nie, Panie 
Marszałku, ale jeśli są pytania, to oczywiście posta-
ram się na nie odpowiedzieć.)

Tak jest, oczywiście. Zaraz się dowiemy, czy są.
Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie zadać 

pytanie pani prezes? Nie widzę chętnych. Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Michalskiego.

Senator Jan Michalski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja bardzo krótko. Chciałbym podkreślić, że ta usta-

wa to jest głównie konsekwencja zmiany w ustawie 

Wysoka Izbo, jesteśmy tutaj po to, żeby tworzyć 
dobre prawo. Część członków komisji samorządu te-
rytorialnego to są prawnicy i komisja po prostu dba 
o to, żeby zachowane były zasady poprawnej legisla-
cji. To jest element demokratycznego państwa prawa, 
to jest art. 2 konstytucji. Ja rozumiem te względy, że 
jest pilna potrzeba, żeby ta ustawa weszła w życie jak 
najszybciej. Już kilkanaście razy mieliśmy i dziś znów 
mamy dylemat, czy mamy tworzyć dobre prawo, czy 
ze względów doraźnych, czy to politycznych, czy to 
społecznych, czy to jakichkolwiek innych, dopusz-
czamy do tego, żeby pozostawały w nim oczywiste 
byki prawne. Kiedyś w „Prawie i Życiu” była taka 
rubryka „Byki prawne”, można było w niej znaleźć 
błędy wyłapywane z różnych ustaw i matador co ty-
dzień przyznawał nagrody. Uważamy, że Wysoka 
Izba zrozumie nasze przesłanie i że będziemy tworzyć 
dobre prawo. Trudno, może się to opóźnić, ale o ile, 
o tydzień czy o dwa tygodnie, nie wiemy, to zależy 
od tego, kiedy jest najbliższe posiedzenie Sejmu. Taki 
jest sens tych wszystkich poprawek.

A jeśli chodzi o sprawy merytoryczne, to przede 
wszystkim nie może dochodzić do zmiany tych 
umów, zanim ustawa nie wejdzie w życie, a tak nie-
stety jest, jeżeli chodzi o poprawkę do art. 5. Jest tu 
określenie odpowiedniego wynagrodzenia, a nie ma 
definicji i znowu będą problemy interpretacyjne. Trzy 
poprawki merytoryczne wszystkie te błędy napra-
wiają. Dlatego bardzo proszę o poparcie wszystkich 
ośmiu poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Pan senator Cioch, bardzo proszę.

Senator Henryk Cioch:
Nieżyjący senator tej kadencji, pan profesor 

Motyczka, nazwał tę ustawę, o której w tej chwili 
debatujemy, czyli ustawę – Prawo zamówień publicz-
nych, najbardziej kryminogennym aktem w III RP. 
Cytuję jego słowa, zresztą można to sprawdzić w ar-
chiwum.

Panie Senatorze, chciałbym pana zapytać… Ja ro-
zumiem, iż intencją nowelizacji tej ustawy jest wpro-
wadzenie pewnych zmian, bo jeżeli tych zmian nie 
wprowadzimy, to grożą nam procesy, z budżetu wy-
płynie 10 miliardów czy 15 miliardów, mniej więcej, 
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(senator J. Michalski) ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie 
publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą 
do organów władzy publicznej, do organizacji i in-
stytucji społecznych. Ponadto przepis ten zawiera 
upoważnienie do uregulowania ustawowego trybu 
rozpatrywania petycji. I taka właśnie ustawa o pety-
cjach została w minionym roku uchwalona na wniosek 
i z inicjatywy Senatu. I 6 września roku bieżącego 
wejdzie w życie.

W roku 2014 marszałek Senatu skierował do 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
dwadzieścia cztery petycje, w tym siedem zbioro-
wych, dwanaście indywidualnych, pięć wielokrotnych 
wniesionych przez podmioty zbiorowe i indywidual-
ne. Komisja obradowała także nad pewnymi petycja-
mi zaległymi z roku 2012 i 2013.

Wśród petycji, nad którymi obradowała w minio-
nym roku Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, można wymienić petycje dotyczące spraw 
kombatanckich i osób represjonowanych; takich pety-
cji było siedem. Trzy petycje dotyczyły rent i emery-
tur. Trzy dotyczyły sytuacji osób niepełnosprawnych 
i opiekunów osób niepełnosprawnych. Trzy dotyczyły 
prawa karnego. Także trzy dotyczyły podatków i fi-
nansów. Dwie petycje dotyczyły prawa własności. 
Dwie dotyczyły nauczycielskich świadczeń kompen-
sacyjnych. Pojedyncze petycje odnosiły się też do 
takich zagadnień jak zmiany w kodeksie wyborczym 
– wprowadzenie jednomandatowych okręgów wy-
borczych do Sejmu, nowelizacja Regulaminu Senatu 
w sprawie oświadczenia senatorskiego, nadawanie 
uprawnień doktorom nauk prawnych do samodzielne-
go sporządzania skarg kasacyjnej i konstytucyjnych, 
usprawnienie wstępnego rozpoznania skargi konsty-
tucyjnej oraz doprecyzowanie podstawy zaskarżenia, 
dodanie inwokacji do roty ślubowań obowiązujących 
w korporacjach prawniczych, ochrona dzieci przed 
skutkami konfliktu rodzinnego oraz zabezpieczenie 
prawa do kontaktu z rodzicami, prawo do bezpłatnych 
leków dla najbiedniejszych emerytów i rencistów, pra-
wo do bezpłatnych przejazdów dla osób bezrobotnych 
oraz przywrócenie prawa do korzystania z karty par-
kingowej osobom z nieswoistymi zapaleniami jelita. 
Ponadto dwie petycje dotyczyły podjęcia uchwał, 
a mianowicie uchwały upamiętniającej pięćsetną 
rocznicę bitwy pod Orszą oraz uchwały o ustano-
wieniu 3 października Narodowym Dniem Pamięci 
Pomordowanych Mieszkańców Warszawy 1944 r.

W 2014 r. Komisja Praw Człowieka, Praworz-
ądności i Petycji przygotowała cztery projekty ustaw. 
Pierwszy z nich to projekt ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. Chodziło o bezpłatne zaopa-
trzenie w leki. Został on odrzucony przez Senat na 
sześćdziesiątym posiedzeniu, w sierpniu minionego 
roku. Drugi był projekt ustawy o zmianie ustawy 

o ubezpieczeniach społecznych, a nie wcześniejszych 
zmian w ustawie o zamówieniach publicznych. Myślę, 
że warto podkreślić, że, jeżeli dobrze pamiętam, ta 
ustawa z 24 października była przyjęta przez Wysoką 
Izbę bez poprawek. To też jest istotne. Oczywiście 
konsekwencje mogą tu być różne. Myślę, że waż-
ne jest, żeby pomagać ludziom rozwiązywać pewne 
problemy na gruncie prawa, żeby nie stawiać wielu 
samorządowców czy szefów instytucji publicznych, 
czy pracodawców przed bardzo ważnymi dylemata-
mi, które wiążą się także z kwestiami społecznymi, 
chociażby w zakresie umów o pracę. Dajemy czas, 
który być może pozwoli rozwiązać te problemy z tyl-
ko bardzo małymi konsekwencjami negatywnymi. 
Myślę, że to jest bardzo ważna ustawa i bardzo proszę 
Wysoką Izbę o poparcie jej, niezależnie od wątpliwo-
ści prawnych, które zawsze mogą się pojawiać. Pan 
senator jest prawnikiem, ja w tym zakresie jestem 
raczej praktykiem i czasami wolę przepisy, że tak 
powiem, z lekką ułomnością, ale dające się zastoso-
wać. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego trzeciego porządku obrad: sprawozdanie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
z rozpatrzonych w 2014 roku petycji.

Tekst sprawozdania zawarty jest w druku nr 948.
Bardzo proszę pana senatora Michała 

Seweryńskiego o przedstawienie sprawozdania 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
z rozpatrzonych w 2014 r. petycji.

Senator Sprawozdawca 
Michał Seweryński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Realizując wynikający z Regulaminu Senatu 

obowiązek corocznego składania Senatowi sprawoz-
dania z petycji rozpatrzonych przez Komisję Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, w imieniu ko-
misji chciałbym przedłożyć sprawozdanie z rozpa-
trzonych petycji w roku 2014.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w dziale 
„Wolności i prawa polityczne” w art. 63 przewiduje 
możliwość składania przez obywateli petycji, wnio-
sków i skarg. W tym przepisie stwierdza się, że każdy 
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(senator sprawozdawca M. Seweryński) Senator Janina Sagatowska:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, Panie Profesorze, mam dwa 

pytania. Pierwsze: jakie stanowisko zajęła komisja 
w sprawie petycji dotyczącej samodzielnego wno-
szenia kasacji? Bo pan powiedział, że taka petycja 
wpłynęła, i chciałabym wiedzieć, co komisja sądzi 
o wspomnianym problemie, czy się przychyla do… 
Czy też widzi wspomniany problem. Bo ja osobiście 
uważam, że faktycznie, na skutek braku możliwości 
takiego samodzielnego wnoszenia kasacji, że się tak 
wyrażę, droga zwykłych ludzi do sprawiedliwości jest 
jednak utrudniona. To jest pierwsze pytanie.

I drugie: czy wpłynęła petycja w sprawie świad-
czeń dla przymusowo… To już było nawet w latach 
siedemdziesiątych… Chodzi mi o przymusowe od-
bywanie służby wojskowej na kolei. Bo były do mnie 
zgłaszane, nawet z mojego terenu, z Podkarpacia, 
z mojego okręgu wyborczego… Tam wspomniana 
grupa jest dosyć liczna. I takie osoby stale się, że tak 
powiem, odbijają od… Mają do czynienia z jakąś 
taką niemocą, nikt nie chce uwzględnić ich roszczeń. 
A oni jednak byli przymusowo… To nie była służba 
wojskowa, tylko właśnie przymusowe roboty na kolei, 
za darmo. Dziękuję bardzo.

Senator Michał Seweryński:
Na oba te pytania odpowiadam negatywnie – 

negatywnie w tym sensie, że to sprawozdanie do-
tyczy roku 2014 i obie te petycje, o których pani 
senator mówi, na posiedzeniu nie były rozpatrywa-
ne, być może są jeszcze w opracowaniu w Biurze 
Komunikacji Społecznej. Rozpatrywaliśmy petycje 
w sprawie przymusowych robót zastępczych, przy-
musowej służby wojskowej albo przymusowych prac 
żołnierzy powoływanych do kopalni, ale na temat 
pracy na kolei na pewno nie, a więc być może jest 
to jeszcze w trakcie opracowywania i znajdzie się 
w sprawozdaniu za 2015 r.

(Senator Janina Sagatowska: A kasacja też?)
Też.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze chciałby…
Pan senator Jan Rulewski, bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Przewodniczący, ma pan duże doświad-

czenie. Mam pytanie o przyszłe funkcjonowanie 
pana komisji, ale w kontekście zasady dyskonty-
nuacji. Wspomniał pan w sprawozdaniu, że wiele 

o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. 
Także został on odrzucony przez Senat na sześćdzie-
siątym posiedzeniu. Trzeci – projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 
wobec osób represjonowanych…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Cii!)
…za działalność na rzecz niepodległego bytu 

Państwa Polskiego. Senat poparł projekt i został on 
wniesiony do Sejmu, pierwsze czytanie odbyło się 
tam dopiero 13 maja 2015 r. I wreszcie projekt usta-
wy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach 
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby 
prawne. Wspomniany projekt został poparty, przyjęty 
przez Senat i skierowany do Sejmu.

Poza petycjami, o których była mowa, do marszał-
ka Senatu, do komisji praw człowieka, wpływają tak-
że przeróżne i bardzo liczne pisma, niekiedy tytuło-
wane „petycja”, ale niebędące tak naprawdę petycjami 
w rozumieniu konstytucji. Takich pism w 2014 r. było 
tysiąc dwieście czternaście. We wspomnianym zakre-
sie można jednak odnotować pewną tendencję zniż-
kową, ponieważ w 2013 r. takich pism – najczęściej 
z prośbą o interwencję w sprawach osobistych – było 
ponad tysiąc pięćset. Na każde z nadesłanych pism, 
niezależnie od tego, czy było prawidłowo zakwalifi-
kowane jako petycja, czy nie, nadawcy otrzymywali 
pisemną odpowiedź z Działu Petycji i Korespondencji 
Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu, 
zawierającą wyczerpującą informację lub wyjaśnienie 
oraz sugestie dotyczące możliwości dalszego postę-
powania w danej sprawie.

W posiedzeniach Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, poświęconych rozpatry-
waniu petycji zawsze brały udział liczne osoby re-
prezentujące organizacje pozarządowe, ewentualnie 
wspomniane organizacje nadsyłały swoje opinie 
w rozpatrywanych sprawach. Przedstawiciele takich 
organizacji są zapraszani z inicjatywy przewodni-
czącego komisji.

Posiedzenia komisji są w całości transmitowane 
przez internet, są obserwowane za pośrednictwem 
tego medium, a dowodem na to jest obszerna kore-
spondencja wpływająca po posiedzeniach komisji, 
dotycząca rozpatrywanych spraw.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, dziękuję za 
uwagę.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-

tanie panu senatorowi sprawozdawcy?
Bardzo proszę, pani senator Janina Sagatowska.
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(senator J. Rulewski) Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Kultury 
i Środków Przekazu, senatora Czesława Ryszkę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, pan wyłączy mikrofon… Panie 

Senatorze, proszę wyłączyć mikrofon, bo wszystko 
słychać…

(Senator Jan Rulewski: Aha…)
No, wszystko było słychać.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z po-

siedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu, 
które odbyło się 9 lipca bieżącego roku, a do-
tyczyło poselskiej ustawy o ustanowieniu Dnia 
Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 
1945 r. Obecny na obradach naszej komisji poseł 
Piotr Babinetz przypomniał, że prace w Sejmie nad 
ustawą, której współautorem był podlaski poseł 
Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński, nie 
wzbudziły kontrowersji w największych partiach, 
czyli w Platformie Obywatelskiej oraz w Prawie 
i Sprawiedliwości. Dodam, że z porozumienia po-
nad podziałami wyłamało się tylko SLD – poszło 
o preambułę do ustawy. Mowa w niej o bohaterach 
podziemia, którzy nie pogodzili się z nową sowiecką 
okupacją. Posłowie SLD uważają, że to sformułowa-
nie jest nie do przyjęcia, gdyż, jak twierdzą, Polska, 
owszem, miała ograniczoną suwerenność, ale nie 
była to okupacja. Ostatecznie jednak w głosowaniu 
30 posłów SLD wstrzymało się od głosu, podobnie 
uczyniło 9 posłów niezrzeszonych, a za ustawą gło-
sowało 381 posłów.

Podczas obrad naszej komisji do słowa „okupacja” 
odniósł się nieco krytycznie wiceminister kultury 
i dziedzictwa narodowego Piotr Żuchowski, sugeru-
jąc, że jest to określenie nieprecyzyjne, bo czym in-
nym była okupacja niemiecka w czasie wojny, a czym 
innym było to, co miało miejsce w Polsce po zakoń-
czeniu wojny. Wywiązała się również krótka dyskusja 
o tekście ustawy. Między innymi senator Kazimierz 
Kutz chciał do słowa „obława” dodać przymiotnik 
„wielka”, żeby było „wielka obława”. Inny senator 
proponował, aby w celu lepszego zrozumienia przez 
młodzież, czym była Obława Augustowska, dopisać 
określenie „mały Katyń”, tak jak jest to napisane na 
pomniku, symbolicznej mogile w Gibach. Aby jed-
nak można było 12 lipca, czyli pojutrze, obchodzić 
Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, człon-
kowie komisji zgodzili się nie zmieniać tekstu ustawy. 
Komisja w głosowaniu przyjęła ustawę jednogłośnie.

projektów, istotnych projektów, niestety nie zosta-
nie rozpatrzonych, chodzi na przykład o opiekunów 
rodzin niepełnosprawnych. W ustawie o petycjach 
przyjęliśmy zasadę dyskontynuacji, a to znaczy, że te 
projekty, te petycje zalegną, nie będą dalej rozpatry-
wane. Dlaczego o to pytam? Otóż przy okazji ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym zrobiliśmy wytrych 
w postaci tego, że jeśli ktoś, w tym przypadku grupa 
posłów, podtrzyma wniosek złożony w poprzedniej 
kadencji, to będzie można kontynuować rozpatry-
wanie tego przez Trybunał Konstytucyjny. Czy nie 
wydaje się panu, że ta zasada powinna obowiązywać 
też w przypadku petycji?

Senator Michał Seweryński:
Wydaje mi się, że tak powinno być również z pety-

cjami, zwłaszcza w tych sprawach, które zakończyły 
się następnie wnioskiem ustawodawczym, wnioskiem 
o zmianę ustawy. No, ale to może być tylko nasza 
opinia, która może z czasem doprowadzić do zmiany 
obowiązującego stanu prawnego. Przypomnę, że ofia-
rą dyskontynuacji, jeśli tak można powiedzieć, padła 
właśnie nasza sztandarowa ustawa o petycjach, która 
trafiła na ten czas końca kadencji i mimo że ustawa 
była przygotowana od początku do końca i została 
skierowana przez Senat do Sejmu, musiała stamtąd 
wrócić, musieliśmy opracowywać ją od nowa. To 
oznacza po prostu poważną, niczym nieuzasadnioną 
zwłokę w przyjmowaniu potrzebnego ustawodaw-
stwa.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Profesorze.
Chyba nie ma więcej zgłoszeń do zadania pytań. 

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

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Czy pan senator Seweryński… No, ale nie było 

dyskusji, więc chyba…
Stwierdzam, że Senat zapoznał się ze sprawoz-

daniem Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji z rozpatrzonych w 2014 r. petycji.

Dziękuję bardzo panu senatorowi za sprawozda-
nie.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego czwartego porządku obrad: ustawa o usta-
nowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 
z lipca 1945 roku.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 971, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 971 A.
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) to jest zbrodnia, która zasługuje na miano, którym 
jest często określana, małego Katynia na ziemiach 
polskich, małego ludobójstwa. W związku z tym 
cieszę się, że parlament zdąży przed rocznicą – bo 
to będzie równo siedemdziesiąta rocznica – przynaj-
mniej przyjąć tę ustawę. Ona nie wejdzie formalnie 
w życie, bo nie zdąży się jej ogłosić, ale chodzi o sam 
fakt, że zostało to podjęte. Chciałbym wyrazić po-
dziękowanie wszystkim posłom, którzy brali udział 
w pracach merytorycznych nad ustawą oraz senackiej 
komisji kultury, gdzie odbyła się dyskusja, i wyrazić 
przekonanie, że w tej Izbie przyjmiemy tę ustawę 
jednomyślnie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Kazimierz Kutz: Panie Marszałku, ja 

w sprawie formalnej. Czy już wiadomo, o której bę-
dzie głosowanie?)

Za chwileczkę to powiem, ale nie w tym momen-
cie.

(Senator Kazimierz Kutz: No tak, gadają, gadają, 
a ja nie mogę się dowiedzieć istotnej rzeczy.)

Zaraz powiem, skoro tak bardzo to pana senatora 
interesuje

O 15.00, Panie Senatorze.

Senator Michał Seweryński:
Panie Marszałku, jeśli wolno, to w nawiązaniu do 

ustawy w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Ofiar 
Obławy Augustowskiej chciałbym poinformować 
Wysoki Senat, że na podstawie petycji, która wpłynęła 
do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
wystąpiliśmy do Instytutu Pamięci Narodowej z proś-
bą o intensyfikację śledztwa, które ciągle się toczy 
w sprawie ustalenia miejsca pochówku ofiar tej zbrod-
ni. Otrzymaliśmy odpowiedź, z której wynika, że 
działania w tym zakresie są daleko posunięte, co 
może napawać nas nadzieją, że przynajmniej miej-
sce pochowania ofiar zostanie szybko ustalone – nie 
mówię już o dalszym postępowaniu. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czesław Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustanowienie po siedemdziesięciu latach 12 lipca 

Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej jest naj-
lepszym wyrazem uczczenia ofiar ludobójstwa i ope-
racji dokonanej przez Sowietów z rozkazu Stalina.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, proszę mi po-
zwolić odczytać tekst ustawy, a państwa senatorów 
proszę o powstanie.

(Wszyscy wstają)
„Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o ustanowieniu Dnia 

Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.
W hołdzie Ofiarom Obławy Augustowskiej z lipca 

1945 roku – bohaterom antykomunistycznego pod-
ziemia niepodległościowego, którzy nie pogodzili 
się z nową sowiecką okupacją, zamordowanym z roz-
kazu Stalina na terenie północno-wschodniej Polski 
w czasie pokoju po kapitulacji hitlerowskich Niemiec 
– stanowi się, co następuje:

Art 1. Ustanawia się 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar 
Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku.

Art 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”.
(Oklaski)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja 

Kultury i Środków Przekazu wnosi o przyjęcie 
ustawy o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy 
Augustowskiej z lipca 1945 roku bez poprawek. 
Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

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

Nie widzę chętnych.
Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Witam na posiedzeniu pana wiceministra…
(Głos z sali: Jeszcze go nie ma.)
Aha, nie ma… To w takim razie nie witam pana 

ministra, skoro go nie ma. Trudno… Będzie? A za 
ile minut będzie?

(Głos z sali: Już biegnie.)
Biegnie.
(Rozmowy na sali)
W takim razie otwieram dyskusję.
Informuję, że…
(Głos z sali: Jest, jest.)
Jest? To bardzo proszę.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kilka zdań. Chciałbym podziękować wszystkim 

inicjatorom tej ustawy. Chciałbym powiedzieć, że 
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Ta zbrodnia, jak tu już przypomniano, określana 
małym Katyniem – takie wyrażenie jest na pomniku 
symbolu w Gibach na pograniczu polsko-litewskim, 
tam gdzie znajduje się symboliczna mogiła tych, któ-
rzy zginęli w obławie – prędzej czy później zostanie 
wyjaśniona do końca. Temu też służy nasza ustawa, 
którą obecnie uchwalamy.

Ustanawiając Dzień Pamięci Ofiar Obławy 
Augustowskiej, czynimy symboliczny, ale ważny gest 
hołdu i pamięci nie tylko wobec ofiar, ale także wobec 
ich rodzin, które do dziś nie doczekały się moralnego 
zadośćuczynienia. A przypomnę, że przez dziesiątki 
lat Polski Ludowej te rodziny musiały ukrywać na-
wet swój ból, były szykanowane, zastraszane przez 
władze, kiedy na własną rękę podejmowały próby 
wyjaśnienia losu swych bliskich. Co więcej, do końca 
okresu PRL nigdy oficjalnie nie potwierdzono faktu 
obławy, a rzecznik rządu Jerzy Urban negował nawet 
sam fakt zaginięcia obywateli polskich.

Obecnie nad wyjaśnieniem tej zbrodni pracuje 
Instytut Pamięci Narodowej, a także Polsko-Rosyjska 
Grupa do Spraw Trudnych. Ostatnio z apelem do władz 
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyjaśnienia tej 
zbrodni zwrócili się pracownicy Instytutu Studiów 
Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Przywołam frag-
ment tego apelu. Napisali oni, że jedyną zbrodnią popeł-
nioną przez mieszkańców tych okolic była miłość do wła-
snej ojczyzny i chęć pozostania wolnymi ludźmi. Ofiary 
te nie weszły do narodowego panteonu, a ich rodziny nie 
doczekały się moralnej satysfakcji. Napisali, że czują się 
w obowiązku zaapelować do władz Rzeczypospolitej 
Polskiej o podjęcie działań na najwyższym szczeblu zmie-
rzających przynajmniej do ujawnienia przez Rosję pełnej 
listy ofiar i miejsca ich spoczynku. Chodzi o przekonanie 
naszych sąsiadów, że ów gest humanitarny i poszukiwa-
nie prawdy nie są obliczone na psucie stosunków polsko-
-rosyjskich, lecz na ich poprawę, i budują korzystny dla 
Rosji jej wizerunek i w Polsce, i w Europie. Twórcy tego 
apelu także zaznaczyli, żeby pod patronatem prezyden-
ta powstał centralny pomnik upamiętniający ofiary tej 
zbrodni. Na marginesie przypomnę, że w lipcu 2010 r. 
zorganizowano w gmachu Sejmu wystawę poświęconą 
Obławie Augustowskiej, przygotowaną przez Instytut 
Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Obecnie jako posłowie i senatorowie, ustanawiając 
12 lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, 
spłacamy moralny dług wobec polskich patriotów, 
a równocześnie wzmacniamy pamięć historyczną, 
pragnąc zainteresować tą zbrodnią nie tylko history-
ków, ale całe społeczeństwo, a zwłaszcza młodzież 
szkolną. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Przypomnę. 12 lipca 1945 r. rozpoczęła się na zie-
mi augustowskiej, sejneńskiej, sokólskiej i suwalskiej 
wielka obława, można by powiedzieć, nagonka z po-
lowaniem na Polaków. Wzięły w niej udział oddziały 
Armii Czerwonej, NKWD oraz oddziały komuni-
stycznej Polski – Ludowego Wojska Polskiego, Urzędu 
Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej – a także 
konfidenci tych służb. Wśród żołnierzy polskich 
wspomagających Rosjan szczególnie aktywny udział 
w pacyfikacji brał późniejszy szef MSW Mirosław 
Milewski. Cała operacja kierowana była prawdopo-
dobnie z Augustowa, gdzie ulokowane było lokalne 
dowództwo sowieckiego kontrwywiadu wojskowego 
Smiersz. W trakcie tej wielkiej operacji pacyfikacyj-
nej aresztowano siedem tysięcy czterdzieści dziewięć 
osób, z tego część po przesłuchaniach zwolniono, 
około dwóch tysięcy osób, a z całą pewnością sześciu-
set podejrzewanych o kontakty z polską partyzantką 
niepodległościową, o powiązania z Armią Krajową, 
wywieziono prawdopodobnie w okolice Grodna i tam 
zamordowano. Kolejnych pięćset dwanaście osób zo-
stało wywiezionych na teren Litwy i tam straconych.

Obława Augustowska była największą niewyja-
śnioną do dzisiaj masową zbrodnią na Polakach po 
II wojnie światowej. Ważne jest, by podkreślić, że 
stało się to już po II wojnie światowej, po kapitulacji 
hitlerowskich Niemiec, a więc w warunkach pokoju. 
Dlatego dwie sprawy w tej zbrodni są moim zdaniem 
najbardziej bolesne: pierwsza taka, że popełnili ją ci, 
którzy nas rzekomo wyzwolili spod okupacji niemiec-
kiej; druga taka, że ta ludobójcza zbrodnia stanowi 
jedną z białych plam w polskiej historii najnowszej. 
Do dzisiaj nie znamy miejsca spoczynku ofiar ani 
pełnej listy ich nazwisk.

Według publikacji historyka Nikity Pietrowa z ro-
syjskiego „Memoriału” – to jest organizacja pozarzą-
dowa dokumentująca zbrodnie stalinizmu – w archi-
wach Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, która 
jest spadkobierczynią KGB i NKWD, ma znajdować 
się pięćset siedemdziesiąt pięć teczek personalnych 
polskich ofiar z 1945 r.

Na pytanie, dlaczego akurat na tym terenie za-
mordowano tak wielu Polaków, którzy nie pogodzi-
li się z nową sowiecką władzą, wspomniany Nikita 
Pietrow w odpowiedzi sugeruje, że obława została 
przeprowadzona na osobisty rozkaz Józefa Stalina 
w związku z jego planowanym przejazdem pociągiem 
specjalnym przez Polskę na trasie Moskwa – Berlin. 
Przypomnę, że 17 lipca 1945 r. rozpoczęła się pod 
Berlinem konferencja poczdamska, w której Stalin 
wziął udział. Jak zauważa Pietrow, działania NKWD 
i Armii Czerwonej przeciwko polskiemu podziemiu 
niepodległościowemu miały zapobiec ewentualnemu 
zamachowi na pociąg, którym podróżował Stalin.

(senator C. Ryszka)
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(wicemarszałek S. Karczewski) 2015 r., bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy, w sali 
nr 182.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków zgło-
szonych podczas debaty do ustawy o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy odbędzie się dziesięć minut po 
ogłoszeniu przerwy w sali nr 182. Następnie odbędzie 
się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej w sprawie rozpatrzenia 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, druk 
senacki nr 984.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Przerwa do godziny 15.00
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 29  

do godziny 15 minut 00)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym… To już nastąpiło.
Wysoki Senacie, zgodnie z wcześniejszą zapowie-

dzią proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: 
ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy; druki 
senackie nr 984 i 984 A. I proponuję rozpatrzenie tej 
ustawy jako punktu dwudziestego piątego. Jeśli nie 
usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła 
przedstawioną propozycję.

Nie słyszę sprzeciwu…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie 

Marszałku…)
…zatem stwierdzam…
Jest sprzeciw, tak?
(Senator Michał Seweryński: Nie, nie…)
Nie?
(Senator Michał Seweryński: Chodzi o coś in-

nego.)
Rozumiem. To ja tylko dokończę.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Pan senator Seweryński, tak?

Senator Michał Seweryński:
Panie Marszałku, zgłaszam wniosek o rozszerze-

nie porządku obrad o odczytanie listu prezydenta do 
pana marszałka Senatu, ponieważ…

(Głosy z sali: To już było!)
Uzasadnienie jest inne. Wniosek może być zgło-

szony ponownie, ale uzasadnienie jest inne.

Zamykam dyskusję.
Czy pan minister – witam pana ministra – chce 

zabrać głos?
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Andrzej Wyrobiec:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Chciałbym powtórzyć to, o czym miałem już przy-

jemność mówić w Sejmie kilka dni temu przed gło-
sowaniem w sprawie tej ustawy. Możemy się spierać 
o słowa, różnić w kwestii znaczenia słów, ale nie ma 
wątpliwości co do faktów. Rząd absolutnie popiera ten 
projekt. Ofiary tej tragedii wymagają upamiętnienia. 
Zbrodniarze, którzy to zrobili… Zbrodnie stalinow-
skie, zbrodnie czasów komunizmu wymagają ścigania 
niezależnie od upływającego czasu.

Zeszłoroczna uchwała w sprawie uczczenia pamię-
ci ofiar zbrodni stalinowskiej, Obławy Augustowskiej, 
była pierwszym krokiem do tego, z czym mamy do 
czynienia dzisiaj. W związku z tą uchwałą minister 
edukacji wprowadził do podręczników szkolnych 
w szkołach ponadgimnazjalnych specjalny temat po-
święcony Obławie Augustowskiej. Wierzę, że każdy 
kolejny krok, każdy kolejny sposób upamiętnienia 
ofiar tej tragedii będzie służył ojczyźnie, będzie służył 
Polakom, będzie służył upamiętnieniu i rozliczeniu 
tych tragicznych czasów. Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Ogłaszam przerwę do godziny 15.00.
(Głos z sali: A komunikaty?)
Komunikaty będą za chwileczkę odczytane.
Proszę bardzo.

Senator Sekretarz Helena Hatka:

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na 
siedemdziesiątym ósmym posiedzeniu Senatu do 
ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w na-
byciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, 
druk senacki nr 963, odbędzie się w piątek, 10 lipca 
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(senator M. Seweryński) Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ponieważ nawet wczoraj senatorowie nie otrzyma-

li tego listu na posiedzeniu Komisji Zdrowia, co wiem 
od jej członków, a wiem też, że jest grupa senatorów, 
która chciałaby z tym listem się zapoznać, i ponieważ 
Wysoka Izba podjęła decyzję, żeby nie wprowadzać 
tego punktu, zwracam się do pana marszałka z prośbą 
o zarządzenie piętnastominutowej przerwy i umożli-
wienie tym senatorom, którzy chcieliby się zapoznać 
z tym listem, zapoznania się z nim. Dziękuję bardzo.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
To nie był wniosek formalny…
(Senator Jan Maria Jackowski: Wniosek o prze-

rwę w obradach jest…)
Aha, wniosek o przerwę? No tak.
(Senator Jan Maria Jackowski: …wnioskiem for-

malnym.)
Tak, tak, rzeczywiście.
(Senator Jan Maria Jackowski: To jest wniosek 

w trybie wniosku formalnego.)
Przepraszam, oczywiście, pan senator ma rację.
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja zgłaszam sprzeciw. Ponieważ wczoraj pan sena-

tor Jackowski zgłosił wniosek o odczytanie tego listu 
tutaj, ja poinformowałem, że list jest skierowany, że 
skierowałem go do Komisji Zdrowia i można się z nim 
zapoznać. Tak więc pan senator, a także wszyscy inni 
senatorowie, którzy chcieli się z nim zapoznać, mieli 
taką możliwość.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Był wniosek, jest głos sprzeciwu.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 

formalnym…
(Głos z sali: W sprawie formalnej, Panie 

Marszałku.)
…zgłoszonym przez pana senatora Jana Marię 

Jackowskiego, o ogłoszenie przerwy w celu umożli-
wienia senatorom zapoznania się w tym czasie z tre-
ścią listu.

Kto z państwa senatorów jest za tym wnioskiem? 
Bardzo proszę…

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.

Istnieje domniemanie, że treścią tego listu były 
sugestie dotyczące procesu legislacyjnego w Senacie. 
Takie działanie byłoby sprzeczne z konstytucją. 
Byłoby zatem istotne, żebyśmy mogli się dowiedzieć, 
czy domniemanie to jest uzasadnione.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja zgłaszam sprzeciw wobec tego wniosku. List 
przekazałem do Komisji Zdrowia i on jest dostępny, 
ogólnodostępny.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Rozumiem. 
W związku ze zgłoszonym wnioskiem formalnym…)

To nie jest list prezydenta, to jest list urzędnika, 
ministra Michałowskiego.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
W związku ze zgłoszonym wnioskiem formalnym 

przystąpimy do jego przegłosowania.
(Głos z sali: To czyj ten list?)
(Senator Bogdan Borusewicz: To jest list… Żeby 

było jasne…)
Bardzo proszę…
(Senator Bogdan Borusewicz: To jest list podpi-

sany przez ministra Michałowskiego, urzędnika…)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: On reprezentuje 

prezydenta czy nie?)
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, był wniosek formalny, jest 

głos przeciw, nie ma żadnej dyskusji na ten temat.
W związku z tym przystępujemy do głosowa-

nia nad wnioskiem pana senatora Seweryńskiego 
o rozszerzenie porządku obrad o sprawę, którą 
podniósł.

Proszę przygotować urządzenie.
Kto z państwa jest za wnioskiem pana profesora 

Seweryńskiego?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 89 senatorów, 34 – za, 53 – przeciw, 2 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 3)
Wniosek pana senatora Seweryńskiego nie uzyskał 

akceptacji Izby.
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja mam wniosek 

formalny, Panie Marszałku.)
Bardzo proszę.
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Czy ktoś z państwa senatorów chciałby skorzystać 
z tej możliwości?

Bardzo proszę, pan senator Kazimierz Wiatr, po-
tem Andrzej Matusiewicz.

Senator Kazimierz Wiatr:

Jeśli dobrze zrozumiałem, to pan sprawozdawca 
użył błędnego sformułowania, że jest to poprawka re-
dakcyjna. To poprawka merytoryczna, która prostuje 
pewien stan rzeczy.

Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski:

Panie Senatorze, komisja uznała, że w zasadzie 
jest to zmiana redakcyjna. Ona oczywiście meryto-
rycznie zmienia brzmienie załącznika nr 1, jednak 
jest to zmiana polegająca tylko na wprowadzeniu do 
tego załącznika powiatu grodzkiego wałbrzyskiego.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Matusiewicz, bardzo proszę.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy nie uważa 

pan, że jest to rekord legislacyjny? Ta ustawa była 
procedowana w Sejmie po godzinie dziesiątej, a teraz 
mamy godzinę piętnastą. Czy nie uważa pan, że jest 
tak tylko po to, żeby pan prezydent Komorowski mógł 
jak najszybciej zarządzić wybory?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Bardzo proszę.

Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski:
Panie Senatorze, to na pewno nie wiąże się z wa-

runkami zarządzenia terminu wyborów. To się abso-
lutnie z tym nie wiąże. Jak pan senator wie, jestem 
parlamentarzystą z dwudziestoletnim już stażem 
i znam rekordy dużo wyższe, między innymi stano-
wione także przez Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie. 
(Oklaski)

(Głos z sali: Nas nie pobijecie.)
(Głos z sali: Nie jest to rekord.)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Taki był charakter…
(Rozmowy na sali)

Głosowało 93 senatorów, 33 – za, 59 – przeciw, 1 
wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)

Wniosek nie został zaakceptowany przez Izbę.
Kontynuujemy realizację porządku obrad.
Jako że Izba nie wyraziła sprzeciwu wobec tego 

akurat poszerzenia porządku obrad, przystępujemy 
do rozpatrzenia punktu dwudziestego piątego po-
rządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
wyborczy.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 984, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 984 A.

Proszę pana senatora Witolda Gintowt-
Dziewałtowskiego o przedstawienie sprawozdania 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej dotyczącego tej właśnie ustawy. Bardzo 
proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Witold Gintowt-Dziewałtowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Proszę o spokój, 

Wysoka Izbo.)
…rozpatrzyła w dniu dzisiejszym uchwaloną 

przez Sejm 10 lipca bieżącego roku ustawę o zmianie 
ustawy – Kodeks wyborczy.

Nowelizacja proponowana przez Sejm dotyczy 
zmiany tak naprawdę redakcyjnej. W załączniku 
nr 1 do kodeksu wyborczego wymienione są okręgi 
wyborcze oraz powiaty wchodzące w skład okrę-
gów wyborczych. Dotychczasowe brzmienie ustawy 
przewidywało, że w okręgu dolnośląskim jest tylko 
jeden powiat wałbrzyski, natomiast miasto Wałbrzych 
wchodzi w skład powiatu ziemskiego wałbrzyskiego. 
W związku z tym, że nastąpiła zmiana w administra-
cyjnym podziale kraju i od pewnego czasu jest również 
powiat grodzki wałbrzyski, w celu normalnego funk-
cjonowania prawa wyborczego w Rzeczypospolitej 
niezbędna jest zmiana.

Komisja przyjęła ustawę bez poprawek i wnosi 
do Wysokiej Izby o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy w sprawie rozpatrywanej 
ustawy.

(wicemarszałek J. Wyrowiński)
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(wicemarszałek J. Wyrowiński) Ja pozwoliłem na zadanie tego pytania z pewnymi 
konsekwencjami.

(Senator Andrzej Matusiewicz: Panie Marszałku, 
ja bym prosił, żeby pan nie komentował moich py-
tań…)

Dobrze, nie będę.
(Senator Andrzej Matusiewicz: …czy one są napa-

stliwe, czy nie, bo żaden artykuł Regulaminu Senatu 
nie daje panu podstawy do tego, żeby oceniać pytania 
senatorów.)

Oczywiście, ma pan rację. Dziękuję bardzo za tę 
uwagę. Ja ją przyjmuję.

(Senator Andrzej Matusiewicz: Dziękuję bardzo.)
Czy są jeszcze pytania do pana senatora?

Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski:
Panie Senatorze ja przyznałem, że poprawka ma 

znaczenie merytoryczne, nie kwestionuję tego, a na 
pozostałe pytania jestem gotów odpowiedzieć w ku-
luarach, albowiem rzeczywiście wykraczają one poza 
tematykę poruszaną na posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Będę musiał w tej chwili ogłosić przerwę, po-

nieważ nie ma przedstawiciela Państwowej Komisji 
Wyborczej, a powinien się tu pojawić.

(Głos z sali: Jest, jest.)
Jest? Przepraszam bardzo, zostałem źle poinfor-

mowany przez sekretariat.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy obecni goście, przedstawiciele Państwowej 

Komisji Wyborczej, pragną zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę pytania do przedsta-
wiciela Państwowej Komisji Wyborczej związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jan Maria Jackowski.
Bardzo proszę.
Zapraszam, Panie Dyrektorze.
Bardzo proszę, pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Dyrektorze, mam następujące pytanie. Czy 

ta ustawa jest niezbędna do zarządzenia terminu 
wyborów, czy nie ma żadnego związku z możli-
wością zarządzenia terminu wyborów przez pana 
prezydenta?

Przepraszam, Wysoka Izbo… No, pytanie było 
troszkę, powiedzmy sobie, napastliwe, w związku 
z tym i odpowiedź…

Bardzo proszę, pan senator Kazimierz Wiatr, po-
tem pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Kazimierz Wiatr:
Muszę powiedzieć, że jestem nieusatysfakcjono-

wany tą odpowiedzią. Moje pytanie jest następujące: 
z jakich przesłanek pan wywodzi tezę, że jest to zmia-
na redakcyjna? Zmiana redakcyjna jest zmianą, która 
porządkuje tekst, a tutaj jest wprowadzona inna treść. 
Ona odpowiada zmienionemu stanowi faktycznemu, 
ale jest inną treścią.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Pan senator Jan Maria Jackowski, bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
(Senator Andrzej Matusiewicz: Jeszcze ja…)
Pan marszałek udzielił mi głosu, dobrze mówię?
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Tak, tak, oczy-

wiście. Głos ma pan senator Jan Maria Jackowski.)
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, skoro pan stwier-

dził, że były większe rekordy… Ja nie mam dwudzie-
stoletniego stażu parlamentarnego, więc chciałbym 
usłyszeć, jakie to były ustawy i w jakich kadencjach 
procedowane. Dziękuję.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Ale…)
(Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: Ja mogę 

wymienić, nie jest tak źle.)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Nie, to pytanie 

się już, że tak powiem, nie mieści, nie dotyczy kon-
kretnie tej ustawy. Pytania…)

Ale to jest pytanie, które jest nawiązaniem. Ja bym 
go nie zadał, gdyby pan senator sprawozdawca nie 
użył tego sformułowania, które też nie mieściło się 
w materii, o której miał mówić senator sprawozdaw-
ca. Zatem niech senator sprawozdawca odpowie mi 
na to pytanie.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Panie Senatorze, przecież wszyscy doskonale wie-

my, że pytania muszą dotyczyć treści ustawy czy 
spraw z nią związanych. Pan senator Matusiewicz 
nieco poza nie wykroczył.

(Senator Andrzej Matusiewicz: Dziękuję, dziękuję 
bardzo, Panie Marszałku…)
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Bardzo proszę, Panie Dyrektorze, o odpowiedź 
na pierwsze pytanie.

Dyrektor Zespołu  
w Krajowym Biurze Wyborczym  
Krzysztof Lorentz:

Jeśli chodzi o tryb wprowadzania tej zmiany, to 
mogę powiedzieć tyle, że zgodnie ze swoimi ustawo-
wymi obowiązkami Państwowa Komisja Wyborcza 
powiadomiła Sejm o zmianach koniecznych w po-
dziale na okręgi wyborcze w grudniu ubiegłego 
roku…

(Głos z sali: Ooo…)
…a reszta jest już sprawą Sejmu.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Grzegorz Wojciechowski.
Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Dyrektorze! 

Ile będzie kosztować zmiana w systemie informatycz-
nym? No bo potrzebna będzie zmiana w tym zakresie, 
zmiana tego, co jest wyświetlane, itd.

(Dyrektor Zespołu w Krajowym Biurze Wyborczym 
Krzysztof Lorentz: Dostosowanie.)

(Rozmowy na sali)
Tak, dostosowanie. Będzie inna baza danych, 

bazę też trzeba zaktualizować. Jaki to będzie koszt? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana dyrektora? Nie.
Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Zespołu  
w Krajowym Biurze Wyborczym  
Krzysztof Lorentz:
O ile zdołałem w lekkim szumie zrozumieć py-

tanie pana senatora, to chodzi o to, czy ta zmiana 
ustawowa będzie miała wpływ na przygotowanie 
wyborów.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Nie, ile będzie 
kosztowała zmiana systemu.)

Jaki będzie koszt związany z tą zmianą ustawową?
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Tak.)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Bardzo proszę.

Dyrektor Zespołu  
w Krajowym Biurze Wyborczym  
Krzysztof Lorentz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Ta 

ustawa jest niezbędna do tego, żeby treść załączników 
do kodeksu wyborczego odpowiadała aktualnemu 
podziałowi administracyjnemu kraju. W podziale ad-
ministracyjnym została wprowadzona zmiana i opis 
granic poszczególnych okręgów wyborczych powi-
nien być czytelny, powinien odpowiadać temu, jak te 
okręgi wyglądają.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: I po co te nerwy? 
Znowu wyszło na nasze.)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Andrzej Matusiewicz i pan senator 

Bogdan Pęk.
Bardzo proszę.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Dyrektorze, kiedy ta zmiana administracyj-

na została wprowadzona i czy nie można było wpro-
wadzić jej wcześniej?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bogdan Pęk.

Senator Bogdan Pęk:
Panie Dyrektorze, przy okazji, ponieważ zbliżają 

się wybory, a pamiętamy zaburzenia z poprzednich 
wyborów, chciałbym zapytać, czy macie państwo już 
przygotowany w pełni działający, sprawny system 
elektroniczny i czy został on przetestowany.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Panie Senatorze, to pytanie nie dotyczy treści usta-

wy, w związku z tym…
(Senator Bogdan Pęk: Jak nie dotyczy?)
Nie dotyczy…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale to jest ważne!)
(Senator Bogdan Pęk: To jak to będzie procedo-

wane?)
Dziękuję bardzo.
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Senator Sprawozdawca 
Alicja Chybicka:

Mniejszość komisji wnosi o przyjęcie wniosku 
zawartego w punkcie oznaczonym rzymską dwójką.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dziękuję bar-
dzo…)

(Senator Czesław Ryszka: A jak brzmi ten punkt? 
Bo ja nie wiem.)

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Spokojnie…)
Wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały se-

nator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
(Senator Robert Dowhan: Tak.)
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: senator 

Andrzej Matusiewicz, senator Robert Dowhan, 
senator Tadeusz Kopeć, senator Stanisław Iwan, 
senator Jarosław Obremski, senator Andżelika 
Możdżanowska, senator Alicja Chybicka, senator 
Bogdan Pęk, senator Helena Hatka, senator Jan Filip 
Libicki, senator Stanisław Hodorowicz, senator Józef 
Zając. Ponadto sprawozdawcą Komisji Zdrowia był 
pan senator Tadeusz Kopeć.

Nie ma chętnych?
(Senator Robert Dowhan: Ja, Panie Marszałku!)
Pan senator Dowhan?
(Senator Robert Dowhan: Tak.)
Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Panie Marszałku, tak jak pani senator Alicja 

Chybicka, ja również byłem wnioskodawcą tego 
wniosku i proszę o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Przystępujemy do głosowania…
(Senator Jan Rulewski: Nie, jeszcze nie.)
A w jakim trybie, Panie Senatorze?
(Senator Jan Rulewski: Wniosku formalnego.)
(Senator Andrzej Owczarek: To z miejsca.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale wniosek for-

malny to…)
Wniosek formalny?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wysoka komisja do spraw zdrowia przedstawiła 

sprawozdanie, w którym są trzy wnioski. Dwa są 

Zerowy, to nie ma żadnego znaczenia dla sposobu 
przeprowadzenia wyborów. To jest kwestia przepisa-
nia jednego wiersza w kodzie programów, które służą 
do obsługi wyborów.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

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

trywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod 
koniec posiedzenia Senatu, czyli w ciągu innych 
głosowań.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, kontynuujemy nasze obrady 

i przechodzimy do bloku głosowań.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o leczeniu niepłod-
ności.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajdą je 
państwo senatorowie w druku nr 949 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Rafała Mucha-
ckiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Muchacki:

Dziękuję uprzejmie, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Proszę o spokój!)
Komisja na posiedzeniu 9 lipca 2015 r. rozpa-

trzyła wnioski zgłoszone w toku debaty nad ustawą 
o leczeniu niepłodności i przedstawia Wysokiemu 
Senatowi następujące stanowisko: komisja wnosi 
o przyjęcie wniosku zawartego w punkcie ozna-
czonym rzymską jedynką. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz proszę panią senator Alicję Chybicką 

o przedstawienie wniosku popartego przez mniej-
szość komisji.

(Rozmowy na sali)

(dyrektor K. Lorentz)
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głosowań jest w ogóle możliwe, a jeśli jest możliwe, 
to zgłaszam sprzeciw.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale to jest w imie-
niu klubu. Ja nie chcę…)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Rozumiem. Zgłoszenie takiego wniosku jest moż-
liwe, jak sądzę, w każdej sytuacji.

(Senator Piotr Zientarski: W trakcie głosowa-
nia?)

(Senator Jerzy Chróścikowski: Głosowanie jeszcze 
się nie rozpoczęło.)

Po zarządzeniu głosowania wnioski formalne 
mogą się ograniczać wyłącznie do spraw związanych 
z głosowaniem. W związku z tym wniosek o zarzą-
dzenie przerwy jest bezzasadny.

A co do wniosku w sprawie imiennego głosowa-
nia, to oczywiście on dotyczy głosowania, w związku 
z tym poddaję go pod głosowanie.

Kto…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Marszałku, 

jeszcze jedna sprawa, gwoli wyjaśnienia.)
Bardzo proszę.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Mówimy „wniosek, wniosek”, a ja od razu pań-
stwu powiedziałem, że to nie jest wniosek formalny.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Proszę o spokój!)
To nie jest wniosek formalny o zarządzenie prze-

rwy, bo to nie jest wniosek formalny, a w naszej Izbie 
stało się dobrą praktyką, że na wniosek klubu parla-
mentarnego, jeśli jest taka potrzeba, można zarządzić 
przerwę…

(Senator Edmund Wittbrodt: Ale nie w trakcie 
głosowania.)

…i to jest suwerenna decyzja marszałka prowa-
dzącego obrady. Dlatego była moja prośba o to, aby 
na wniosek klubu Prawo i Sprawiedliwość zarządzić 
piętnastominutową przerwę. To wszystko. A wniosek 
formalny jest związany tylko i wyłącznie z głosowa-
niem imiennym.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale głosowanie 
elektroniczne jest imienne.)

Przecież wielokrotnie państwo mieliście tego przy-
kłady, gdy była na przykład konieczność ekspresowe-
go zwołania spotkania klubu.

(Senator Mieczysław Augustyn: To nie jest wnio-
sek formalny.)

To nie jest wniosek, to jest kwestia dobrej…
(Senator Stanisław Karczewski: Był wniosek 

o przeprowadzenie głosowania imiennego.)
(Rozmowy na sali)

skrajne: pierwszy to wniosek o odrzucenie ustawy, 
a drugi – o przyjęcie ustawy bez poprawek, trzeci 
zaś mówi o wprowadzeniu poprawek do ustawy. Jest 
rzeczą wiadomą, że tych bodajże siedemdziesiąt je-
den poprawek nie było rozpatrywanych, ocenianych 
na posiedzeniu komisji. Pytanie moje jest takie, czy 
jesteśmy w stanie…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Ale to nie ma 
być pytanie, tylko wniosek, Panie Senatorze.)

Tak, Panie Marszałku, składam wniosek o to, żeby 
w przypadku, gdy dwa pierwsze wnioski zostaną od-
rzucone, pan marszałek skierował projekt ponownie 
do komisji w celu rozpatrzenia poprawek. Dziękuję 
bardzo.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie ma wniosku 
formalnego w głosowaniu.)

(Senator Andrzej Person: Nie ma, ale to nie jest 
wniosek formalny.)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
To nie jest wniosek formalny, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Ale nie mam jasności, jak 

głosować.)
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do głosowania.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Marszałku, 

jeszcze wniosek formalny. Mogę?)
A, przepraszam.
Bardzo proszę, pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, w pierwszej kolejności w imieniu 

klubu Prawo i Sprawiedliwość proszę o zarządzenie 
piętnastominutowej przerwy, a w drugiej kolejności 
zgłaszam wniosek formalny na podstawie art. 48 re-
gulaminu o przeprowadzenie głosowania imiennego 
nad tym projektem.

(Senator Piotr Zientarski: W tym miejscu, w cza-
sie głosowania?)

(Senator Mieczysław Augustyn: W czasie głoso-
wania?)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku, mam wątpliwość, czy zgłoszenie 

wniosku formalnego o zarządzenie przerwy w trakcie 

(senator J. Rulewski)
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Głosowało 92 senatorów, 36 było za, 56 – przeciw, 
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 5)

Wniosek nie uzyskał poparcia.
Przystępujemy do głosowania nad ustawą.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zo-
stanie przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone 
poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Zdrowia oraz pana senatora Andrzeja 
Matusiewicza o odrzucenie ustawy.

Kto jest za tym wnioskiem?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
(Głos z sali: No i leczenie niepłodności…)
(Głosy z sali: Juhu!)
(Głosy z sali: „Wygrane”! Tak, „wygrane”) 

(Wesołość na sali)
Głosowało 93 senatorów, 39 było za, 54 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 6)
Wniosek pana senatora Matusiewicza oraz Komisji 

Zdrowia został odrzucony.
Wobec takiego stanu rzeczy przystępujemy do gło-

sowania nad wnioskiem pani senator Alicji Chybickiej 
i senatora Roberta Dowhana o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

(Głos z sali: I przejdzie…)
Kto jest za tym wnioskiem?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Za bublem prawnym…)
Proszę o wyniki.
Głosowało 93 senatorów, 46 było za, 43 – prze-

ciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 7) 
(Oklaski)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o leczeniu niepłod-
ności.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o bezpie-
czeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi 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.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Panie Marszałku, minuta przerwy. 

Nic nie słychać.)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Bardzo proszę o spokój.
(Senator Stanisław Karczewski: Wniosek formal-

ny, bo musi być podpisanych piętnaście osób…)
Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania.
(Senator Stanisław Kogut: Ale nad czym?)
Przystępujemy do głosowania.
(Senator Stanisław Kogut: Nad czym?)
(Senator Stanisław Karczewski: Nad wnioskiem 

formalnym.)
W pierwszej kolejności…
(Głos z sali: Ale głosowanie imienne…)
Głosowanie imienne. Przecież każde nasze głoso-

wanie jest imienne.
(Głos z sali: Nie.)
(Senator Piotr Zientarski: Oczywiście.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Chodzi o to, żeby 

przed kamerami pokazać, tak?)
(Senator Piotr Zientarski: Głosowanie nie jest 

tajne.)
Panie Senatorze, w jakim…

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marszałku, w regulaminie jest napisane, 

proszę bardzo, art. 53, nie wiem, może przywołałem 
złą podstawę… Art. 53 pkt 5 stanowi, że głosowanie 
imienne odbywa się przy wykorzystaniu przygotowa-
nej w tym celu urny. Senatorowie kolejno w porządku 
alfabetycznym…

(Senator Piotr Zientarski: Ale to nie jawne, tylko 
tajne!)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dobrze, jest wniosek formalny. Dziękuję bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: To jest tajne. Oni chcą 

przeprowadzić tajne?!)
(Senator Kazimierz Kleina: Oni są za utajnieniem!)
(Rozmowy na sali)
Proszę mi nie przeszkadzać!
Kto z państwa senatorów jest za tym, aby głoso-

wanie odbyło się w taki sposób, jaki proponuje pan 
senator Skurkiewicz, czyli aby to było głosowanie 
imienne? Kto z państwa jest za tym, aby głosowa-
nie odbyło się zgodnie z wnioskiem pana senatora 
Skurkiewicza? Proszę nacisnąć przycisk „za”.

Kto jest przeciwny temu, aby głosowanie było 
imienne? Przycisk „przeciw”.

Można się też wstrzymać.
Zarządziłem głosowanie.
Kto jest za wnioskiem pana senatora Skurkiewicza?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
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Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 89 senatorów, 61 – za, 28 wstrzymało 

się od głosu (Głosowanie nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych 
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rachun-
kowości oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowa-
dzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad poprawkami, a następnie – nad pod-
jęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka pierwsza ujednolica terminologię usta-

wy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy – za.  

(Głosowanie nr 14)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka druga eliminuje wyraz niemający war-

tości normatywnej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 83 senatorów, 82 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 15)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka trzecia koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto sią wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 89 senatorów, wszyscy – za. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka czwarta uwzględnia, że jednostka, 

której papiery wartościowe zostały dopuszczone do 
obrotu, jest emitentem.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Dobrze. Minuta przerwy na uspokojenie.
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do głosowania.
Poprawka pierwsza doprecyzowuje, że weryfika-

cja prawidłowości opracowania instrukcji bezpieczeń-
stwa jachtu morskiego odbywa się w ramach inspekcji 
państwa bandery.

Kto jest za…
(Głos z sali: Nie działa!)
Proszę? Już działa.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 83 senatorów, 55 – za, 1 – przeciw, 27 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 8)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka druga usuwa z ustawy przepis będą-

cy powtórzeniem norm zawartych w innych aktach 
prawnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 90 senatorów, 59 – za, 31 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 9)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka trzecia koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 10)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka czwarta ma charakter doprecyzowujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kro się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 89 senatorów, 88 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 11)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka piąta dodaje do ustawy przepis przej-

ściowy zachowujący akt wykonawczy, który utraciłby 
moc w związku ze zmianą przepisu upoważniającego 
do jego wydania.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 89 senatorów, 86 – za, 3 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 12)
Poprawka została przyjęta.

(wicemarszałek J. Wyrowiński)
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Głosowało 87 senatorów, wszyscy – za. 
(Głosowanie nr 22)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka dziesiąta eliminuje sformułowanie nie-

mające wartości normatywnej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 92 senatorów, wszyscy – za. 

(Głosowanie nr 23)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka jedenasta eliminuje wątpliwości zwią-

zane z posłużeniem się przez ustawodawcę niejedno-
znacznym określeniem „pojedyncza umowa”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 89 senatorów, wszyscy – za. 

(Głosowanie nr 24)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dwunasta skreśla przepis będący po-

wtórzeniem innej regulacji.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy – za. 

(Głosowanie nr 25)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka trzynasta ujednolica sposób sformuło-

wania podobnych przepisów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy – za. 

(Głosowanie nr 26)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka czternasta eliminuje wyraz, który zawę-

żał katalog zagadnień i danych podawanych w spra-
wozdaniu z działalności, w stosunku do których może 
dojść do istotnych zniekształceń.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 91 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 27)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka piętnasta zmierza do wskazania, że 

przetłumaczone sprawozdanie finansowe, o którym 
mowa w zmienianym przepisie, jest sprawozdaniem 
jednostki dominującej wyższego szczebla.

Kto jest za?

Proszę o wyniki.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy – za. 

(Głosowanie nr 17)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka piąta wskazuje jednoznacznie, jakich 

danych i informacji jednostka mała będzie mogła nie 
wskazywać w sprawozdaniu z działalności.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy – za. 

(Głosowanie nr 18)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka szósta ujednolica przepisy w zakresie 

posługiwania się pojęciami „kapitał (fundusz) wła-
sny”, „kapitał (fundusz) podstawowy” oraz „kapitał 
(fundusz) z aktualizacji wyceny”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 92 senatorów, wszyscy – za. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka siódma zamieszcza przepis we właści-

wym miejscu w strukturze artykułu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 91 senatorów, wszyscy – za. 

(Głosowanie nr 20)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka ósma określa, zgodnie z intencją pra-

wodawcy, w jakim przypadku jednostka dominująca 
może nie sporządzać skonsolidowanego sprawoz-
dania finansowego, uściślając, co oznaczają sfor-
mułowania „z uwzględnieniem wyłączeń konso-
lidacyjnych” oraz „bez uwzględnienia wyłączeń 
konsolidacyjnych”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 91 senatorów, 90 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 21)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dziewiąta wskazuje jednoznacznie, co 

należy rozumieć przez zobowiązanie prawne.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.

(wicemarszałek J. Wyrowiński)



256
78. posiedzenie Senatu w dniu 10 lipca 2015 r.

Głosowania

Proszę o wyniki.
Głosowało 92 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 33)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki dwudziesta trzecia i trzydziesta eliminu-

ją sformułowanie będące powtórzeniem wprowadze-
nia do części sprawozdania pod tytułem „Dodatkowe 
informacje i objaśnienia”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 90 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 34)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawki dwudziesta czwarta i dwudziesta ósma 

uwzględniają, że przychody lub koszty finansowe ma 
jednostka, a nie okres sprawozdawczy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 92 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 35)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka dwudziesta piąta dodaje braku-

jący adres publikacyjny rozporządzenia WE 
nr 1606/2002.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 91 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 36)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dwudziesta szósta zmierza do uwzględ-

nienia przepisów kodeksu cywilnego dotyczących 
przedsiębiorców i ich oznaczeń, a także pkt 1 w części 
sprawozdania pod tytułem „Wprowadzenie do spra-
wozdania finansowego”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 37)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dwudziesta siódma ujednolica sposób 

sformułowania podobnych przepisów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 91 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 38)
Poprawka została przyjęta.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 28)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki szesnasta, siedemnasta i dwudziesta 

eliminują zmiany, które są powtórzeniem zmian do-
konanych inną ustawą.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 29)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka osiemnasta przesądza, że katalog tytu-

łów przychodowych organizacji pozarządowej okre-
ślony w przepisie statuującym warunki skorzystania 
z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów ma 
charakter zamknięty.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 90 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dziewiętnasta eliminuje odesłanie nie-

mające wartości normatywnej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 31)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dwudziesta pierwsza zamieszcza prze-

pisy, do których następuje odesłanie we właściwej 
kolejności.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 32)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dwudziesta druga uwzględnia, że łącz-

na kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku 
jednostki jest informacją odrębną od informacji o po-
dziale zobowiązań długoterminowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

(wicemarszałek J. Wyrowiński)
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Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 92 senatorów 60 głosowało za, 32 – przeciw. 

(Głosowanie nr 42)
Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy u zmianie ustawy 
o grach hazardowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach 
publicznych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek – druk nr 943 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 senatorów 90 było za. (Głosowanie nr 43)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o finansach publicznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 
Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej, 
które ustosunkowały się do przedstawionych w toku deba-
ty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 940 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Stanisława 
Hodorowicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Hodorowicz:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Trzy połączone komisje, Komisja Gospodarki 

Narodowej, Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisja Środowiska, 
rekomendują przyjęcie ustawy z poprawkami: pierw-
szą, drugą, trzecią i piątą. Bardzo dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

Poprawka dwudziesta dziewiąta uwzględnia, że 
w zakresie informacji wykazywanych w sprawozda-
niu finansowym dla jednostek małych, korzystających 
z uproszczeń, nie ma pozycji: krótkoterminowe zo-
bowiązania finansowe.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 89 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 39)
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?
Proszę o wyniki.
Głosowało 92 senatorów, 90 – za, 2 się wstrzyma-

ło. (Głosowanie nr 40)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Bog-
dan Borusewicz)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nad-
zorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedsta-
wiła wniosek pana senatora Piotra Gruszczyńskiego 
o przyjęcie ustawy bez poprawek – druk nr 944 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 89 senatorów 61 było za, 27 – przeciw,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 41)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o grach 
hazardowych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek – druk nr 942 A.

(wicemarszałek J. Wyrowiński)
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(marszałek B. Borusewicz) Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 senatorów 63 głosowało za, 27 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 48)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach 
turystycznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej, 
które ustosunkowały się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozda-
nie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 936 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Stanisława 
Iwana, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Iwan:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje – Komisja Gospodarki 

Narodowej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej – które dzisiaj 
obradowały, wnoszą o przyjęcie wniosku zawartego 
w punkcie oznaczonym rzymską dwójką, to jest 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo, 
Panie Marszałku.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Czy senator wnioskodawca Stanisław Iwan albo 

pozostali senatorowie chcieliby zabrać głos? Dotyczy 
to senatorów Matusiewicza i Śmigielskiego.

Nie widzę zgłoszeń.
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej o odrzucenie ustawy.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozo-
stały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać 
głos? Dotyczy to senatora Hodorowicza i senatora 
Michalskiego. Nie widzę chętnych.

Zatem 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 służy precyzyjnemu wska-
zaniu w przepisie przypadków zmiany zatwierdzo-
nego projektu budowlanego, w których nie stosuje 
się wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 85 senatorów 85 było za. (Głosowanie nr 44)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka druga uwzględnia zasadę, iż w prze-

pisach nie należy posługiwać się czasownikiem mo-
dalnym „powinien”.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 senatorów 90 było za. (Głosowanie nr 45)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka trzecia ma na celu wydłużenie terminu 

możliwości wykorzystania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach również w odniesieniu do inwe-
stycji kolejowych.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 91 senatorów 91 było za. (Głosowanie nr 46)
Poprawka została przyjęta.
Celem poprawki piątej jest wydłużenie terminu 

możliwości wykorzystania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach w stosunku do przedsięwzięć re-
alizowanych na podstawie zgłoszenia budowy lub 
wykonania robót budowlanych.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 92 senatorów 92 było za. (Głosowanie nr 47)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
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(marszałek B. Borusewicz) Poprawka trzecia zmierza do zastosowania wła-
ściwego spójnika.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 88 senatorów 58 głosowało za, 30 wstrzymało 

od głosu. (Głosowanie nr 53)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka czwarta ujednolica terminologię ustawy.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 85 senatorów 61 głosowało za, 24 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 54)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka piąta eliminuje fragment będący powtó-

rzeniem innego przepisu.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 92 senatorów 62 głosowało za, 30 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 55)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka szósta skreśla przepis nakazujący 

Urzędowi Patentowemu stwierdzanie w drodze po-
stanowienia niemającej znaczenia prawnego daty 
wpływu zgłoszenia.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 89 senatorów 59 było za, 30 się wstrzymało. 

(Głosowanie nr 56)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka siódma ujednolica przepisy dotyczące 

patentu z przepisami dotyczącymi znaków towaro-
wych.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał…
(Rozmowy na sali)
Jeszcze raz, powtarzam: poprawka siódma.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 89 senatorów 61 było za, 28 się wstrzymało. 

(Głosowanie nr 57)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka ósma skreśla przepis niemający warto-

ści normatywnej.
Kto jest za?
Kto przeciw?

Na 91 senatorów 38 głosowało za, 52 – przeciw, 1 
wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 49)

Wniosek został odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji 
Gospodarki Narodowej i senatora Stanisława Iwana 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 87 senatorów 62 głosowało za, 24 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 50)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o usługach turystycznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo własności przemysłowej oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja 
Gospodarki Narodowej przedstawiły jednobrzmiące 
projekty uchwał, w których wnoszą o wprowadzenie 
poprawek do ustawy. Druki nr 931 A i 931 B.

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 ujednolica terminologię usta-

wy oraz precyzuje zakres odesłania.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 91 senatorów 61 głosowało za, 30 wstrzymało 

od głosu. (Głosowanie nr 51)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka druga zmierza do tego, aby ocena…
(Poruszenie na sali)
(Głos z sali: Przyjęta!)
Przyjęta, przepraszam. Poprawka została przyjęta.
Poprawka druga zmierza do tego, aby ocena, czy 

wykorzystanie wytworu przyniesie rezultat spodzie-
wany przez zgłaszającego, dokonywana była w świe-
tle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 93 senatorów 62 głosowało za, 31 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 52)
Poprawka została przyjęta.
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Głosowania

(marszałek B. Borusewicz) Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 89 senatorów 60 było za, 29 się wstrzymało. 

(Głosowanie nr 64)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka piętnasta ujednolica terminologię usta-

wy oraz sposób sformułowania podobnych przepi-
sów.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 87 senatorów 61 było za, 26 się wstrzymało. 

(Głosowanie nr 65)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka szesnasta koryguje błędne odesłanie, 

uwzględniając, że zmienił się stan prawny w Unii 
Europejskiej.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 92 senatorów 62 było za, 30 się wstrzymało. 

(Głosowanie nr 66)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka siedemnasta zmierza do tego, aby prezes 

Rady Ministrów określił w rozporządzeniu również 
wzór dowodu pierwszeństwa.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 senatorów 61 było za, 29 się wstrzymało. 

(Głosowanie nr 67)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka osiemnasta eliminuje przepisy nie-

mające wartości normatywnej, będące powtórze-
niem przepisów sformułowanych w innych usta-
wach.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 87 senatorów 59 było za, 28 się wstrzymało. 

(Głosowanie nr 68)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dziewiętnasta zmierza do tego, aby 

w odniesieniu do dodatkowego prawa ochronnego 
zastosowanie znalazł taki sam termin na złożenie 
wniosku o przywrócenie terminu jak w przypadku 
wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów prze-
mysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii 
układów scalonych.

Kto jest za?
Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 senatorów 60 było za, 30 się wstrzymało. 

(Głosowanie nr 58)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dziewiąta dodaje zmianę będącą konse-

kwencją wprowadzenia rejestru dodatkowych praw 
ochronnych.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 91 senatorów 62 było za, 29 się wstrzymało. 

(Głosowanie nr 59)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dziesiąta eliminuje z przepisów budzący 

wątpliwości czasownik modalny „powinien”.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 88 senatorów 60 było za, 28 się wstrzymało. 

(Głosowanie nr 60)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka jedenasta wskazuje precyzyjnie, w któ-

rej części zgłoszenia należy określić, jakie białko lub 
jego część są wytwarzane i jaką spełniają funkcję.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 senatorów 60 było za, 30 się wstrzymało. 

(Głosowanie nr 61)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dwunasta zmierza do zapewnienia spój-

ności terminologicznej w obrębie artykułu.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 88 senatorów 62 było za, 26 się wstrzymało. 

(Głosowanie nr 62)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka trzynasta koreluje ustawę z Aktem ge-

newskim.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 89 senatorów 62 było za, 27 się wstrzymało. 

(Głosowanie nr 63)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka czternasta modyfikuje błędne odesłanie.
Kto jest za?
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(marszałek B. Borusewicz) Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 92 senatorów 61 głosowało za, 31 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 75)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo własności przemysłowej oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa zmieniająca usta-
wę o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o po-
ręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb 
Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek. Druk nr 937 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 88 senatorów 80 głosowało za, 8 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 76)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy zmieniającej ustawę 
o niektórych formach popierania budownictwa mieszka-
niowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach 
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz 
niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa 
Krajowego oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o własności lokali.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła pro-
jekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek. Druk nr 938 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 91 senatorów 91 głosowało za. (Głosowanie nr 77)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o własności lokali.

Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 92 senatorów 62 było za, 30 się wstrzymało. 

(Głosowanie nr 69)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dwudziesta określa precyzyjnie warun-

ki stosowania dowodu z opinii biegłego w postępo-
waniu przed Urzędem Patentowym.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 92 senatorów 62 było za, 30 się wstrzymało. 

(Głosowanie nr 70)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dwudziesta pierwsza wskazuje, kto bę-

dzie ustalał skład zespołu orzekającego w przypadku, 
jeżeli żadnemu ekspertowi nie zostanie powierzona 
funkcja kierownicza lub kontrolna.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 senatorów 62 było za, 28 się wstrzymało. 

(Głosowanie nr 71)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dwudziesta druga ujednolica termino-

logię ustawy.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 93 senatorów 62 było za, 31 się wstrzymało. 

(Głosowanie nr 72)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dwudziesta trzecia uwzględnia, że or-

ganem uprawnionym do nadawania orderów i odzna-
czeń jest prezydent.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 89 senatorów 60 głosowało za, 29 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 73)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dwudziesta czwarta zamieszcza prze-

pisy odesłania we właściwej kolejności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 senatorów 63 głosowało za, 27 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 74)
Poprawka została przyjęta.
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Głosowania

(marszałek B. Borusewicz) Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos? Dotyczy to senatora Zientarskiego, sena-
tora Pocieja i senator Sztark. Nie.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
popartym przez komisję, o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 93 głosujących senatorów 84 było za, 6 – prze-

ciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 80)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Sądzie Najwyższym.

Powracamy do rozpatrywania punktu piętna-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły 
jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Są to druki 
nr 946 A i 946 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 88 głosujących senatorów 88 było za. 

(Głosowanie nr 81)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia.

Powracamy do rozpatrywania punktu szesna-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania karnego.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły 
jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Są to druki 
nr 947 A i nr 947 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisja Gospodarki Narodowej 
przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w któ-
rych wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. 
Druki senackie nr 935 A oraz 935 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki głosowania.
Na 90 senatorów 89 głosowało za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 78)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek. Druk nr 932 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 senatorów 77 głosowało za, 1 – przeciw, 12 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 79)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Sądzie Najwyższym.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 933 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Roberta 
Mamątowa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Robert Mamątow:
Panie Marszałku, Komisja Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji wnosi o przyjęcie usta-
wy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym bez 
poprawek.
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Głosowania

(marszałek B. Borusewicz) Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos? Senator Gogacz, senator Cioch i senator 
Dowhan. Nie.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Poprawki pierwsza, piąta i ósma mają na celu usu-
nięcie z ustawy zmian zmierzających do wprowa-
dzenia w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych 
zwolnienia od podatku od nieruchomości dla obiek-
tów sportowych o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 senatorów 87 było za, 3 wstrzymało się od 

głosu. (Głosowanie nr 83)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka druga poprawia błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 89 senatorów 89 było za. (Głosowanie nr 84)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki trzecia i dziesiąta mają na celu usunięcie 

z ustawy przepisów określających obowiązek przyna-
leżności polskiego związku sportowego do właściwej 
międzynarodowej federacji sportowej oraz konse-
kwencji braku przynależności.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 91 senatorów 41 było za, 50 – przeciw. 

(Głosowanie nr 85)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka czwarta określa, że działalność 

Centralnego Ośrodka Sportu, na którą może otrzy-
mać dotację celową z budżetu państwa, nie stano-
wi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 91 senatorów 91 było za. (Głosowanie nr 86)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka szósta wprowadza zgodne z terminolo-

gią prawa karnego określenie środka karnego.

Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 głosujących senatorów 89 było za, 1 się 

wstrzymał. (Głosowanie nr 82)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu siedem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, które usto-
sunkowały się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 935 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Andrzeja 
Szewińskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Szewiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu połączonych Komisji Nauki, Edukacji 

i Sportu, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej wnoszę o przyjęcie poprawek: pierw-
szej, drugiej, od czwartej do szóstej, ósmej, dziewiątej 
i jedenastej. Wnoszę, aby Senat raczył przyjąć te po-
prawki. To sprawozdanie jest ujęte w druku nr 935 Z. 
Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych 

komisji, pana senatora Henryka Ciocha, o przedsta-
wienie wniosków popartych przez mniejszość połą-
czonych komisji.

Senator Sprawozdawca 
Henryk Cioch:
Wnoszę o poparcie poprawek trzeciej i dziesiątej. 

Jeżeli nie zostaną one uwzględnione, to kilkanaście 
polskich związków sportowych przestanie funkcjono-
wać jako związki sportowe, ewentualnie będą mogły 
działać jako stowarzyszenia.
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(marszałek B. Borusewicz) Powracamy do rozpatrywania punktu osiem-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektó-
rych osobach będących ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

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.
(Senator Robert Mamątow: Można w tej sprawie… 

Ja jestem sprawozdawcą.)
Aha… Nie…
(Wesołość na sali)
(Głosy z sali: Brawo.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Sprawozdawca 

może zawsze.)
Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)
Ale, Panie Senatorze, tylko w związku z wnio-

skiem formalnym albo porządkiem głosowania.
(Senator Robert Mamątow: Nie, ja chciałbym wy-

prowadzić senatorów z błędu…) (Wesołość na sali)
No, ale to nie… No, wyprowadzić… Nie, niestety, 

regulamin tego nie dopuszcza…
(Rozmowy na sali)
Dyskusja już się skończyła.
(Rozmowy na sali)
…tylko we wniosku formalnym…
Powracamy do rozpatrywania punktu osiemna-

stego… Aha, już to powiedziałem. Przystępujemy do 
trzeciego czytania – przy tym byłem. Informuję, że 
trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 854 S. Komisje proponują ponadto, aby 
Senat upoważnił pana senatora Roberta Mamątowa do 
prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 91 głosujących 91 było za. (Głosowanie nr 92)
(Rozmowy na sali) (Wesołość na sali) (Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o komba-
tantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego oraz nie-
których innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 83 senatorów 82 było za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 87)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka siódma określa, że skarga do trybunału 

arbitrażowego nie będzie przysługiwać, gdy w danym 
związku przewidziano dwuinstancyjne postępowanie 
dyscyplinarne.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 senatorów 5 było za, 85 – przeciw. 

(Głosowanie nr 88)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka dziewiąta zmierza do usunięcia z usta-

wy przepisu wprowadzającego zwolnienie świadcze-
nia olimpijskiego od podatku dochodowego od osób 
fizycznych.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 86 senatorów 84 było za, 2 – przeciw. 

(Głosowanie nr 89)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka jedenasta zmienia termin wejścia w ży-

cie przepisu określającego konsekwencje niedostoso-
wania się przez polskie związki sportowe do wyma-
gań ustawy w zakresie przynależności do właściwej 
międzynarodowej federacji sportowej.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 89 senatorów 89 głosowało za. (Głosowanie 

nr 90)
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 przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 91 senatorów 59 głosowało za, 32 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 91)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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(marszałek B. Borusewicz) Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 92 senatorów, 2 –za, 90 – przeciw. 

(Głosowanie nr 93)
Wniosek został odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek, przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza uchyla obowiązek posiadania 
regionalnych organizacji pracodawców, o charakterze 
ponadbranżowym, mających siedziby w co najmniej 
połowie województw, jako członków ogólnokrajowej 
organizacji pracodawców ubiegających się o status 
reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 90 senatorów, 3 – za, 87 – przeciw. 

(Głosowanie nr 94)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka druga statuuje obowiązek corocznego 

przedstawiania Senatowi sprawozdania z działalności 
Rady Dialogu Społecznego.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 90 senatorów, 89 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 95)
Wobec wyników głosowania… Nie, przepraszam. 

Poprawka została przyjęta.
(Głosy z sali: Brawo.)
Poprawka trzecia zmierza do tego, aby do trybu 

opiniowania projektu ustawy budżetowej na rok 2016 
zastosowanie miały krótsze terminy wynikające 
z ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu 
społecznego.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 90 senatorów, 90 – za. (Głosowanie 

nr 96)
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?

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana 
senatora Roberta Mamątowa do reprezentowania sta-
nowiska Senatu w dalszych pracach nad tym pro-
jektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewięt-
nastego porządku obrad: ustawa o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecz-
nego.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 965 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Stanisława 
Koguta, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

zebrała się wczoraj na posiedzeniu i proponuje… 
Jako pierwsza była propozycja, żeby przyjąć usta-
wę bez poprawek, i komisja zagłosowała przeciw. 
Co do pierwszej poprawki to komisja jednogłośnie 
przyjęła, żeby ją odrzucić, żeby głosować przeciw. 
Jeśli chodzi o drugą poprawkę, w której jest dopi-
sane „i Senat”, tak żeby Rada Dialogu Społecznego 
składała tu sprawozdanie do 31 maja, to cała komisja 
była za. I jeśli chodzi o trzecią poprawkę, dotyczącą 
art. 85, w sprawie finansowania, to cała komisja była 
za. Proponujemy przyjęcie tej ustawy po przyjęciu 
tych poprawek oprócz poprawki pierwszej. Dziękuję, 
Panie Marszałku.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
(Głosy z sali: Nie, nie.)
To dotyczy senatorów Dowhana, Klimy, 

Matusiewicza, Pająka, Czeleja, Chróścikowskiego, 
a także pani senator Koc, senatorów Mamątowa, 
Augustyna, Koguta, pani senator Alicji Zając oraz se-
natora Martynowskiego, senator Janiny Sagatowskiej, 
senatorów Gogacza, Seweryńskiego, Rusieckiego, 
Kleiny.

(Głosy z sali: Dziękujemy.)
Nikt z państwa senatorów? Nie. Dobrze.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.
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(marszałek B. Borusewicz) (Marszałek Bogdan Borusewicz: Panowie! 
Panowie Senatorowie!)

Ja chciałbym zachęcić senatorów do głosowania za 
wspomnianą poprawką, ponieważ inaczej będziemy 
się dalej borykać z różnymi problemami z gruntami 
warszawskimi. I następne kadencje, i jeszcze następ-
ne, i jeszcze następne… Tak więc spróbujmy już teraz 
sprostować to, co zostało pokręcone. Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: No nieprawda, no co ty…)
(Rozmowy na sali)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
No dobrze, Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, niech pan już nie rozmawia, 

zachęcił pan dostatecznie… No, nie wiem, czy to 
pierwsze zdanie było zachęcające…

(Wesołość na sali)
…ale to już pańska sprawa.
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 ko-
misji, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Poproszę o wyniki.
Na 88 głosujących 83 było za, 4 – przeciw, 1 se-

nator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 98)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-
stego pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 
mieszkania przez młodych ludzi.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, które ustosunko-
wały się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 963 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Andrzeja 
Owczarka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Owczarek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 88 senatorów, 88 – za. (Głosowanie 

nr 97)
Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecz-
nego.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, które 
ustosunkowały się przedstawionych w toku deba-
ty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 952 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Leszka 
Czarnobaja, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu trzech komisji – Komisji Gospodarki 

Narodowej, Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej – proszę o przyjęcie usta-
wy bez poprawek.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Jan Maria Jackowski 

lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze 
zabrać głos?

Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)
Proszę o spokój.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja bardzo chciałbym zachęcić do głosowania za 

poprawką. Powiem tak: część senatorów z większo-
ściowego klubu przyznaje, że wspomniana poprawka 
jest jak najbardziej zasadna, ale ze względów poza-
merytorycznych, innych…

(Rozmowy na sali)
…zapowiedziała, że będzie głosowała… Ja bym 

proponował…
(Rozmowy na sali)
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Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: No co pan mówi? Nie chce 

pan być chrzestnym?)
(Senator Kazimierz Wiatr: W sprawie formalnej…)
Proszę bardzo.
Senator Wiatr, w sprawie formalnej…
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, zgod-

nie z regulaminem… Bardzo proszę jednak o dbanie 
o powagę Izby, bo…)

Panie Senatorze, ja dbam o powagę Izby. A pan 
niech dba, żeby także pana koledzy się nie śmiali.

(Wesołość na sali)
Przystępujemy do głosowania…
I to nie była sprawa formalna, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Wiatr: Oczywiście, że była.)
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 głosujących 74 było za, 2 – przeciw, 14 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 99)
Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania 
przez młodych ludzi.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-
stego drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicz-
nych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja 
Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiły projekt uchwały, w któ-
rym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. 
Mniejszość połączonych komisji wnosi o wprowadze-
nie poprawek do ustawy. Jest to w druku senackim 
nr 955 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?

Wymienione przez pana marszałka komisje 
spotkały się w dniu dzisiejszym i proponują przy-
jęcie wniosku zawartego w punkcie pierwszym, 
czyli wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca, pan Jan Rulewski, 

chce jeszcze zabrać głos?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
(Głosy z sali: Nie, nie…)
(Senator Jan Rulewski: Można?)
Ależ oczywiście, proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo…
(Rozmowy na sali)
Zachowujcie się prorodzinnie…
(Wesołość na sali)
I pozwólcie wysłuchać…
Coś się zmieniło, Wysoka Izbo. Przed godziną 

nieoczekiwanie, a właściwie zgodnie z oczekiwa-
niami, staliśmy się – zwłaszcza większość po tej 
stronie – ojcami chrzestnymi nowo narodzonych 
dzieci, narodzonych w wyniku ustawy o leczeniu 
niepłodności, oczywiście tych narodzonych za rok 
czy półtora. Dobrym zwyczajem w Polsce jest, że 
chrzestni składają się na prezent. Ja już tego nie 
żądam…

(Głos z sali: Słusznie, bo nie głosowałeś…)
…ale jeśli się urodzą – a się urodzą, ja też się do 

tego przyczyniłem – to wypada…
(Wesołość na sali) (Oklaski)
(Głos z sali: Nie, nie…)
Jak to nie?
(Wesołość na sali) (Oklaski)
…To przynajmniej wypada nie pogarszać sytu-

acji tych dzieci. Obecnie przyznano kredyty tylko 
dwustu dwudziestu pięciu rodzinom z dwojgiem 
dzieci. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem 
– dwu tysiącom dwustu. Gdy te dzieci się urodzą, 
a będzie to co najmniej sto pięćdziesiąt tysięcy dzie-
ci, to tych pieniędzy będzie mniej. Te dzieci będą, 
że tak powiem, sierotami bez mieszkań. Zmieńcie 
ten wyrok – konsekwentnie – i nie bądźcie tylko 
rodzicielami, ale też wychowawcami. O to apeluję 
do PO. (Oklaski)

(Głos z sali: Tak jest, ojczulku.)
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, 

w sprawie formalnej.)

(senator sprawozdawca A. Owczarek)
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(marszałek B. Borusewicz) Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć mi-
nut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy 
związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie 
może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem po-
rządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek 
odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
mu czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświad-
czeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora 
Jana Filipa Libickiego.

Senator Jan Filip Libicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do pani Joanny 

Kluzik-Rostkowskiej, minister edukacji narodowej.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji 

narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogól-
nego w poszczególnych typach szkół, które weszło 
w życie 1 września 2014 r., od 2015 r. do podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego włączona 
została nauka wybranego języka obcego dla dzieci 
objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym, 
a od 2017 r. – dla wszystkich dzieci. Tym samym 
nauczycielki przedszkolne zobowiązane są do uzupeł-
nienia swoich kwalifikacji. Zgodnie z rozporządze-
niem ministra edukacji narodowej z 12 marca 2009 r. 
powinny legitymować się one znajomością języka 
obcego na poziomie B2 oraz ukończyć studia pody-
plomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wcze-
snego nauczania danego języka obcego. Na uzyskanie 
tych kwalifikacji mają czas do roku 2020. Pierwsze 
pytanie jest następujące. Czy Ministerstwo Edukacji 
Narodowej przewiduje jakąś formę ochrony stosunku 
pracy w przypadku nauczycieli w wieku 50+, o dłu-
gim, często trzydziestoletnim, stażu pracy, którzy nie 
zdołają uzyskać wyżej wymienionych kwalifikacji?

Druga kwestia. Nauczycielki przedszkolne po-
dejmowały pracę w przedszkolach w latach osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Brały przy tym pod uwagę możliwość przejścia na 
wcześniejszą emeryturę w wieku pięćdziesięciu lat. 
Jak wiadomo, nie ma już takiej możliwości, a wiek 
emerytalny wydłużono do sześćdziesiątego siódme-
go roku życia. Ze wszystkich świadczeń kompen-
sacyjnych dla nauczycieli będą mogły skorzystać 
w sprzyjających okolicznościach po ukończeniu 
pięćdziesiątego szóstego roku życia, muszą wtedy 
jednak pozostawać w stosunku pracy. Rozszerzenie 
podstawy programowej o tak zwane przygotowanie 
dzieci do posługiwania się językiem obcym nowo-
żytnym oraz określenie nowych kwalifikacji, jakich 

Proszę o wyniki.
Na 88 głosujących 88 było za. (Głosowanie nr 100)
Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego czwartego porządku obrad: ustawa o usta-
nowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 
z lipca 1945 roku.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek. Jest to w druku senackim nr 971 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 88 głosujących 88 było za. (Głosowanie nr 101)
(Oklaski)
Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o ustanowieniu 
Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 
1945 roku.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Kodeks wyborczy.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Jest to 
w druku nr 984 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 83 głosujących 83 było za. (Głosowanie nr 102)
Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks wyborczy.

W związku z podjętymi uchwałami proszę se-
natorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu 
w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje 
sejmowe.

Informuję, że porządek siedemdziesiątego ósmego 
posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.
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Oświadczenia

(senator J.F. Libicki) o udzielenie im wsparcia i podjęcie działań zmierza-
jących do zapobiegania powstawania szkód powodo-
wanych przez dziki.

Rolnicy z gminy Adamów zwracają uwagę na fakt, że 
od lat systematycznie wzrasta pogłowie dzików, których 
ostoją są kompleksy leśne i które niszczą pola uprawne, 
szczególnie zasiewy kukurydzy, a także łąki, i to nie tyl-
ko te, które bezpośrednio sąsiadują z lasami, lecz także te 
oddalone od nich o wiele kilometrów. Rolnicy twierdzą, 
że rozumieją miłośników łowiectwa, jak również potrze-
bę ochrony zwierząt łownych, ale proszą o zwrócenie 
uwagi na zasady racjonalnej gospodarki rolnej, o czym 
zresztą traktuje prawo łowieckie. Zdaniem rolników 
należałoby pogodzić interesy ochrony zwierzyny oraz 
interesy uprawiania myślistwa z interesami rolników. 
Dlatego według rolników zapisy ustawy o łowiectwie 
powinny być zmienione w taki sposób, aby dokona-
nia oględzin, szacowania szkód i ustalania wysokości 
odszkodowania dokonywał podmiot niebędący stroną 
w postępowaniu odszkodowawczym. Wówczas rolnicy 
mogliby liczyć na bardziej obiektywną ocenę szkód 
dokonanych w uprawach. Jak stwierdza bowiem jeden 
z ubezpieczycieli, cytuję: „szacowanie szkód łowiec-
kich jest procesem złożonym i wymaga od szacującego 
dużej wiedzy rolniczej oraz dużego doświadczenia”. 
Rolnicy należycie uprawiają glebę, zaś zwiększenie 
szkód wynika ze zwiększenia liczby dzików. Według 
art. 47 obowiązującego prawa łowieckiego właścicie-
le lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, 
zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami 
i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu 
gruntów przed szkodami łowieckimi.

Rolnicy w skierowanym piśmie stwierdzają, że 
są skłonni współdziałać z dzierżawcami obwodów 
łowieckich w celu wypracowania dobrych rozwiązań. 
Rolnicy wnoszą o to, aby w prawie łowieckim zostały 
dokonane takie zmiany, które zapewniając ochronę 
zwierzyny, zapewniając możliwość realizacji pasji 
myśliwskiej, jednocześnie zapewnią szacunek dla 
ciężkiej pracy rolników i ochronę życiowych intere-
sów rolników.

Proszę ministra środowiska o przedstawienie stano-
wiska w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Stanisław Gogacz.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół siedemdziesiątego ósmego 

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 ósme posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

wymaga się od nauczycieli wychowania przedszkol-
nego, wiąże się z koniecznością znajomości języka 
obcego na poziomie B2. 

Podstawa programowa zakłada, że przygotowa-
nie dzieci powinno być włączone w różne działania 
realizowane w ramach programu wychowania przed-
szkolnego, przy czym nie określa tygodniowego czasu 
przeznaczonego na naukę tego języka. Tym samym 
nauczyciel, który do 2020 r. nie uzyska wymaganych 
kwalifikacji, nie będzie realizował podstawy progra-
mowej. Już teraz na rynku pracy poszukiwane są wy-
łącznie nauczycielki z uprawnieniami do wczesnego 
nauczania języka obcego. Nauczycielki przedszkolne 
z dwudziestopięcioletnim czy trzydziestoletnim stażem 
z całą pewnością w większości przypadków nie uzy-
skają wymaganych kwalifikacji. Przy jakichkolwiek 
zmianach organizacyjnych, takich jak zmniejszenie 
liczby oddziałów, likwidacja placówki ze względu na 
niż demograficzny bądź też pójście sześciolatków do 
szkoły, starsze nauczycielki niemające kwalifikacji, 
których notabene jeszcze rok temu nikt od nich nie 
wymagał, będą w pierwszej kolejności typowane do 
zwolnień lub będą zmuszane do pracy w zmniejszo-
nym wymiarze czasu pracy. Inny problem stanowi 
wieloletnia, intensywna nauka języka, która wiąże się 
z kosztami i nakładem pracy ze strony nauczyciela. Jest 
pytanie, czy to zostanie zwrócone w wynagrodzeniu 
za pracę. Dotyczy to nauczycieli z wieloletnim stażem. 
Takie wymagania ze strony Ministerstwa Edukacji 
Narodowej według niektórych nauczycieli dotkniętych 
tym problemem wydają się krzywdzące. I takie sygnały 
do mnie docierają. W związku z tym w ramach mojego 
oświadczenia kieruję drugie pytanie, które jest następu-
jące. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa 
wprowadzenie zapisu wydłużającego okres przejścio-
wy do roku 2030 na podniesienie tych kwalifikacji do 
czasu, kiedy nauczyciele, którzy są obecnie w wieku 
50+, będą mieli realną szansę przejścia na emeryturę? 
Bardzo serdecznie dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora 

Stanisława Gogacza.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Szanowni Państwo!
Oświadczenie senatorskie kieruję do ministra śro-

dowiska.
Wójt gminy Adamów oraz przewodnicząca Rady 

Gminy Adamów zwrócili się do mnie z prośbą 

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 38)
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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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  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 68 66 89 93 92 93 93 83 90 88 89 89 89 94 83 89 81 86 92 91
  Za 24 22 34 33 36 39 46 55 59 88 88 86 61 94 82 89 81 86 92 91
  Przeciw 44 43 53 59 56 54 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 1 2 1 0 0 4 27 31 0 1 3 28 0 1 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 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

78. posiedzenie Senatu w dniach 8, 9 i 10 lipca 2015 r.
Wyniki głosowań 275

    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 91 87 92 89 87 86 91 88 85 90 88 93 92 90 92 91 85 91 89 92
  Za 90 87 92 89 87 86 91 88 85 90 88 93 92 90 92 91 85 91 89 90
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

78. posiedzenie Senatu w dniach 8, 9 i 10 lipca 2015 r.
Wyniki głosowań276

    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 - - + + + + + + + - ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

78. posiedzenie Senatu w dniach 8, 9 i 10 lipca 2015 r.
Wyniki głosowań 277

    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 89 92 90 85 90 91 92 90 91 87 91 93 88 85 92 89 89 90 91 88
  Za 61 60 90 85 90 91 92 63 38 62 61 62 58 61 62 59 61 60 62 60
  Przeciw 27 32 0 0 0 0 0 0 52 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 1 0 0 0 0 0 0 27 1 1 30 31 30 24 30 30 28 30 29 28
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

78. posiedzenie Senatu w dniach 8, 9 i 10 lipca 2015 r.
Wyniki głosowań278

    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  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 ? ? ? ? . ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + + + +
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

78. posiedzenie Senatu w dniach 8, 9 i 10 lipca 2015 r.
Wyniki głosowań 279

    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  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 90 88 89 89 87 92 90 87 92 92 90 93 89 90 92 88 91 90 90 93
  Za 60 62 62 60 61 62 61 59 62 62 62 62 60 63 61 80 91 89 77 84
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
  Wstrzymało się 30 26 27 29 26 30 29 28 30 30 28 31 29 27 31 8 0 0 12 3
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    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  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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    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
  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 88 90 90 89 91 91 83 90 86 89 91 91 92 90 90 90 88 88 90 88
  Za 88 89 87 89 41 91 82 5 84 89 59 91 2 3 89 90 88 83 74 88
  Przeciw 0 0 0 0 50 0 1 85 2 0 0 0 90 87 1 0 0 4 2 0
  Wstrzymało się 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 1 14 0
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    101 102
  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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    101 102
  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 88 83
  Za 88 83
  Przeciw 0 0
  Wstrzymało się 0 0
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 78. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Tadeusza Kopcia  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Wysoka Izbo!

Debatujemy dzisiaj nad ustawą przedstawianą przez rząd jako służącą leczeniu niepłodności. Istotnym ar-
gumentem za przyjęciem tej ustawy ma być również fakt, iż istniejąca próżnia legislacyjna w zakresie technik 
wspomaganego rozrodu jest powodem wielu nadużyć, którym stanowczo należy położyć kres.

To niekontrowersyjne i nader istotne cele. Rząd zapewnia nas, że ustawa, nad którą debatujemy, ma być 
najlepszym środkiem ich realizacji. I w tym punkcie mamy do czynienia z zasadniczym i podstawowym niepo-
rozumieniem, by nie powiedzieć mocniej: z fałszem. Wysoka Izbo, wiele już powiedziano na temat nieterapeu-
tycznego charakteru procedury in vitro. Ona żadnego małżeństwa nie uczyni płodnym. Wciąż zbyt mało mówi 
się albo w ogóle się nie mówi o tym, że w trakcie procedury in vitro genetyczne czynniki odpowiedzialne za 
ograniczenie możliwości prokreacyjnych człowieka nie tylko nie znikają, ale utrwalają się i narastają. Procedura 
przedstawiana jako sposób na walkę z epidemią niepłodności okaże się wkrótce czynnikiem potęgującym ten 
problem na ogromną skalę. Ustawa daje ewidentną preferencję metodzie pseudoleczenia, jaką jest zapłodnie-
nie pozaustrojowe, i jednocześnie pomija naprotechnologię, która z dużym powodzeniem faktycznie usuwa 
przyczyny niepłodności.

Wysoka Izbo, również drugi, zasadniczy cel, którego osiągnięciu ma służyć ta ustawa, czyli wprowadzenie 
ograniczeń dla rozpasania i samowoli panujących w klinikach in vitro, nie może być dzięki tej ustawie sku-
tecznie osiągnięty. Wręcz przeciwnie – ustawa w ogromnej liczbie przypadków legalizuje i instytucjonalizuje 
funkcjonujące obecnie nadużycia. W ustawie wprowadzane są zakazy i ograniczenia, które niczego skutecznie 
nie ograniczą. Podam kilka przykładów. Po pierwsze, ograniczenie liczby tworzonych ludzkich zarodków do 
sześciu nie będzie obowiązywać w przypadku kobiety, która ukończyła trzydziesty piąty rok życia, czyli nie 
będzie dotyczyć znakomitej większości kobiet decydujących się na in vitro.

Po drugie, wymóg pozwolenia na wywóz zarodków i komórek rozrodczych oraz związane z tym pozwo-
leniem kryteria stosowane będą jedynie w odniesieniu do krajów, które nie są członkami UE. To oznacza, że 
ustawa nie wprowadza żadnych ograniczeń ani procedur kontrolnych związanych z wywożeniem i wwożeniem 
zarodków na obszarze Unii Europejskiej oraz obszarze krajów EFTA.

Po trzecie, wprowadzane w ustawie zasady ochrony zarodka i komórek rozrodczych w świetle art. 1 pkt 1 
będą dotyczyć tylko tych komórek rozrodczych i zarodków, które będą używane w związku z leczeniem nie-
płodności. Jeśli ktoś będzie dokonywał eksperymentów na zarodkach bez związku z leczeniem niepłodności, 
nie będzie podlegał tym ograniczeniom.

Po czwarte, sama ustawowa definicja komórki rozrodczej dotyczy tylko tych gamet, które są przeznaczone 
do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji. A zatem przykładowo zakaz komercyjnego 
obrotu komórkami rozrodczymi dotyczyć będzie jedynie tych, które przeznacza się do zastosowania w meto-
dzie in vitro, i nie dotyczy tych, których będzie się używać w celu prowadzenia eksperymentów medycznych.

Kończąc, pragnę posłużyć się pewną analogią z zakresu tworzonego w ostatnich latach prawa. W okresie 
tym rząd podejmował wiele działań legislacyjnych mających na celu zwiększenie podatkowych wpływów do 
budżetu państwa. Jednakże w wyniku przyjmowania tych nowych rozwiązań prawnych, wpływy do budżetu 
z tytułu podatków maleją w zastraszającym tempie. Z taką samą sytuacją będziemy mieli do czynienia, jeśli 
ta ustawa wejdzie w życie. Ma ona rzekomo pomóc leczyć niepłodność i ograniczać nadużycia, które mają 
miejsce w klinikach in vitro. Skutkiem jej wprowadzenia będzie jednak pogłębienie społecznego problemu 
niepłodności oraz legalizacja nadużyć, które nie będą już się musiały chować w szarej strefie, lecz będzie można 
ich dokonywać w majestacie prawa.

Panie i Panowie Senatorowie, tylko my możemy powstrzymać to niebezpieczeństwo, akceptując wniosek 
Komisji Zdrowia o odrzucenie ustawy, do czego wszystkich wzywam. Jednocześnie, na wypadek gdyby Wysoka 
Izba miałaby odrzucić ten wniosek, zgłaszam pakiet poprawek.
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Przemówienie senatora Michała Wojtczaka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Zapewne zdecydowana większość z nas zasiadających na tej sali jest szczęśliwymi rodzicami, spełnionymi 
w roli ojca lub matki. Zapewne też wielu z nas, dzięki szczęściu posiadania własnych, rodzonych dzieci, cieszy 
się dziś radością, jaką dają wnuki. Ja też należę do tych szczęśliwców i nawet twierdzę, że bycie dziadkiem jest 
dużo fajniejsze od ojcostwa. Jestem pewny, że to nie tylko moja opinia. Patrząc dzisiaj na moją dorosłą córkę, 
jestem bardzo z niej dumny, ale też trochę dumny z siebie. A kiedy jeszcze mogę obserwować moje dorastające 
wnuki, mogę sobie z dumą myśleć i o córce, i o wnukach: moja krew! Jestem pewny, że nie tylko ja tak myślę. 
Mogę tak myśleć, bo wcześniej dane mi było zostać szczęśliwym ojcem. Dałem kiedyś życie i wierzę, że to 
życie będzie przekazywane dalej, z pokolenia na pokolenie, aż po kres świata… Wiem, że każdy z was, Panie 
i Panowie Senatorowie, myśli tak samo.

Wierzę w to naturalne przekazywanie życia, ale pewności, że tak będzie, mieć nie mogę. Nikt z was takiej 
pewności nie może mieć. Ja nie jestem pierwszym dzieckiem moich rodziców, ale pierwszym, które się zdrowo 
urodziło. Bo im dane było mieć dzieci, ale samych chłopaków. A gdyby jednak tak nie było? No, nie byłoby 
mnie tu dzisiaj, nie byłoby mojej córki, a tym bardziej tych cudownych wnuków. A gdyby mnie nie był dany 
dar ojcostwa? Może byłbym tutaj, ale może jako zgorzkniały, niespełniony życiowo starszy pan, który z za-
zdrością patrzy na dziadków niańczących swoje wnuki. Ciekaw jestem, czy wszyscy na tej sali zadali sobie, 
chociażby teraz, podczas tej debaty, takie lub podobne pytania. Może tak i może niektórzy odpowiedzieli sobie, 
że gdyby się tak zdarzyło ich rodzicom albo im samym, to mówi się trudno – takie było zrządzenie losu, wyrok 
opatrzności czy wola Pana Boga. Szanuję takie odpowiedzi. Dawno temu byłyby one powszechne. Tak samo 
byłoby w przypadku odpowiedzi na pytanie, co począć, gdy słabnie wzrok albo serce powoli, ale systematycz-
nie staje się niewydolne. Ślepnącemu ktoś bliski mógł podać pomocną dłoń, białą laskę albo psa przewodnika. 
Umierającemu na serce chyba w niewielkim stopniu można było pomóc… Ale na szczęście zrządzeniem losu, 
wyrokiem opatrzności albo wolą bożą było to, że człowiek potrafił ratować swój wzrok, a nawet życie. Dając 
człowiekowi rozum i mówiąc „idźcie i czyńcie sobie ziemię poddaną”, Bóg nie miał chyba na myśli tylko rol-
ników… Nikt dziś nie myśli, że trzeba się pogodzić ze stopniową, bo naturalną w pewnych sytuacjach utratą 
wzroku. Nikt nie ma wątpliwości, że dla ratowania życia człowieka, w którym gaśnie serce, należy zrobić coś 
tak „nienaturalnego” jak wszczepienie innego serca, pochodzącego od innego, obcego, anonimowego człowieka. 
Bo cóż można zrobić ważniejszego i piękniejszego dla człowieka niż uratować mu życie? Nawet jeśli kiedyś 
wydawało się to niemożliwe albo wbrew naturze? Dzisiaj okazuje się, że można zrobić coś znacznie większego. 
Można pomóc człowiekowi powołać nowe życie. Życie, które nie jest przecież wypreparowane w pracowni 
jakiegoś alchemika, ale takie, o którym można powiedzieć: „krew z krwi, kość z kości”… Jak więc można 
samemu cieszyć się rodzicielstwem i odmawiać innym prawa do tego samego, chociażby do uzyskania tego 
inną, bardziej skomplikowaną drogą, trochę podobną do transplantacji serca?

Człowiek dostał jednak nie tylko rozum, dzięki któremu potrafi dziś ratować i przedłużać życie, lecz także 
wolną wolę. Może niepotrzebnie, bo każdy sam musi podejmować decyzje, nawet te najtrudniejsze. Na domiar 
złego człowiek został też obarczony sumieniem, w którym musi rozstrzygać, co słuszne, a co nie. Nawet najwyż-
szy Senat Rzeczypospolitej nie ma prawa tego sumienia zastępować. Od prawa, a nawet obowiązku kierowania 
się wolną wolą nikt nie może zwolnić nawet senatora. Pozostaje mi wierzyć, że każdy z nas podejmie decyzję, 
kierując się tylko i wyłącznie własnym sumieniem.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Przedstawiona pod obrady Wysokiej Izby ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych swoim zakresem 
nie wykracza poza kwestie dotyczące bezpośrednio zasad funkcjonowania instytucji gospodarki budżetowej 
(IGB). Podmioty wspomnianego rodzaju zostały wprowadzone do przepisów o finansach publicznych na mocy 
nowelizacji ustawy z 2009 r., kiedy to zastąpiły – mówiąc najoględniej – gospodarstwa pomocnicze. Praktyka 
ostatnich kilku lat, a także uwagi przedstawione w ubiegłym roku przez Najwyższą Izbę Kontroli w toku kontroli 
pod nazwą „Funkcjonowanie instytucji gospodarki budżetowej” przemawiają jednak za koniecznością dokonania 
kilku istotnych zmian doprecyzowujących.

Przede wszystkim należało wskazać konkretnie, do jakich środków odnosi się zawarty w art. 24 ust. 3 ustawy 
zapis: „środki z poprzedniego okresu”. Projektodawca doprecyzował więc, że chodzi tylko o takie środki pie-
niężne, które są w dyspozycji IGB. Rozwiązanie wspomnianego problemu było istotne między innymi z uwagi 
na potrzebę precyzyjnego określenia źródeł pokrycia kosztów IGB.

Ponadto warto zwrócić uwagę, że ustawa określa dodatkowy tryb zmiany planu finansowego IGB. Obecnie 
wprowadzenie ewentualnych zmian do planu finansowego w trakcie roku budżetowego możliwe jest na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy, pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia dotacji z budżetu państwa i pogorszenia 
planowanego wyniku finansowego. Przeprowadzona w tym trybie zmiana planu finansowego wymaga zgody 
organu pełniącego funkcję organu założycielskiego, a następnie – już po przeprowadzeniu – niezwłocznego 
powiadomienia ministra finansów. Niezależnie od opisanego trybu, w wyniku nowelizacji możliwe będzie 
także dokonanie zmiany planu finansowego polegającej na zwiększeniu kosztów ponad planowane przychody, 
jednak w nie większym stopniu niż o środki pieniężne z poprzednich okresów, pozostające w dyspozycji IGB. 
Zmiana taka możliwa będzie za zgodą organu wykonującego funkcję organu założycielskiego, która to zgoda 
została wydana w porozumieniu z ministrem finansów, o czym stanowi dodawany do ustawy art. 24 ust. 6.

Ustawa przewiduje także modyfikację obowiązków sprawozdawczych dotyczących instytucji gospodarki 
budżetowej. W miejsce obowiązującego obecnie ogólnego rocznego sprawozdania obejmującego bilans, a tak-
że rachunek zysków i strat, projektodawca proponuje wprowadzenie dwóch odrębnych sprawozdań rocznych. 
Pierwsze z nich będzie oczywiście sprawozdaniem finansowym, a drugie skupi się na działalności instytucji. Aby 
uniknąć odrębnego regulowania zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu o działalności instytucji, 
projektodawca posłużył się odesłaniem do art. 49 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości. W ten sposób zachowana 
zostanie spójność z przepisami dotyczącymi sprawozdań z działalności składanych przez inne podmioty na 
podstawie wspomnianego przepisu ustawy o rachunkowości. Wyeliminowane zostaną także wątpliwości co do 
zakresu informacji, które należy ująć w sprawozdaniach składanych przez IGB.

Ostatnia propozycja nowelizacyjna dotyczy art. 28 ustawy. Przewiduje się wykreślenie ust. 6 pkt 2, który 
dopuszczał zwiększenie lub zmniejszenie funduszu IGB o kwotę zmian wartości majątku będących skutkiem 
nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Wspomniana 
modyfikacja umożliwi stosowanie w takim przypadku ogólnych zasad rachunkowości, a co za tym idzie – nie 
będzie dochodziło do zaniżania wyniku finansowego IGB. Z kolei w dodawanym ust. 8 przewidziano utwo-
rzenie przez IGB tak zwanego funduszu zapasowego z zysku netto. Środki w ramach wspomnianego funduszu 
przeznaczane będą na finansowanie inwestycji lub pokrycie straty netto. Jak słusznie zaznacza projektodawca, 
„Przepis ten nie tylko czyni zadość postulatom NIK w zakresie pokrywania strat, ale także pozwoli pozosta-
wienie zysku IGB na potrzeby inwestycyjne sprzyjające rozwojowi jednostki”.

Wysoka Izbo, jestem przekonany, że zaproponowane zmiany idą w dobrym kierunku i zasługują na przy-
jęcie. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Celem ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych jest przyjęcie instrumentarium prawnego 
zorientowanego na usprawnienie przygotowania inwestycji drogowych, szczególnie w kontekście wydatko-
wania funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej przypadającej na lata 2014–2020. 
Projektodawca podkreśla, że proponowane zmiany pozwolą również na poprawę gospodarności wydatkowania 
środków publicznych.

Pierwsza zmiana dotyczy art. 71 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przepis ten wskazuje na 
szereg decyzji administracyjnych, przed wydaniem których istnieje obowiązek uzyskania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach. Pamiętać należy jednak, że wspomnianego wymogu nie stosuje się w przypadku 
zmiany niektórych z wymienionych tam decyzji. Zgodnie z ustawą katalog wyjątków zostanie poszerzony 
między innymi o przypadki zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tak zwany ZRID 
– wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji w zakresie dróg publicznych, polegającej na zmianie zatwierdzonego projektu budowlanego. W tym 
kontekście istotne jest wskazanie przez projektodawcę w dodawanym art. 72 ust. 2 pkt 1a lit. c, że zmiana taka 
dotyczyć może również „charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic 
pasa drogowego”. Oczywiście utrzymany zostanie ogólny warunek zastosowania niniejszego odstępstwa, czyli 
to, aby wprowadzone modyfikacje nie implikowały zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach. Zatem projektowany przepis pozwoli na odstąpienie od wymogu ponownego 
uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku takiej zmiany decyzji ZRID, która 
nie wiąże się z istotnymi zmianami w zakresie oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę to, jak długotrwały bywa proces przygotowania i realizacji niektórych przedsięwzięć, 
w ust. 3 wspomnianego artykułu proponuje się wydłużenie okresu ważności decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach z czterech do sześciu lat, licząc od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Z kolei na 
mocy zmienianego ust. 4 – czyli w przypadkach, kiedy właściwy organ przed upływem podstawowego sze-
ścioletniego terminu potwierdził, że planowane przedsięwzięcie przebiega etatowo oraz że aktualne są warunki 
realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – okres ważności decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydłużony z sześciu do dziesięciu lat. Zmiany te wydają się być 
właściwym kompromisem pomiędzy uzasadnionymi oczekiwaniami inwestorów a potrzebą zapewnienia wła-
ściwej ochrony środowiska naturalnego.

Kolejna proponowana zmiana polega na uzupełnieniu wykazu dokumentów dołączanych do wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli decyzja ta wydawana jest w związku z zamia-
rem uzyskania decyzji ZRID. Zgodnie z projektowanym art. 74 ust. 1 pkt 7 wspomnianej ustawy, w takim 
przypadku zastosowane będzie dostarczenie również wykazu działek przewidzianych do prowadzenia prac 
przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji. 
Jak wynika z dodawanego do ustawy art. 82a, prace polegające na wycince drzew i krzewów, przeprowadzeniu 
badań archeologicznych lub geologicznych, a także na przeprowadzeniu kompensacji przyrodniczej na nieru-
chomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśnie 
„Lasy Państwowe”, będą mogły być wykonane już po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
co oczywiście przyspieszy proces realizacji inwestycji. Warto wspomnieć, że dodawany art. 82a daje wyraźne 
uprawnienie do nieodpłatnego wejścia na teren, na którym jest przewidywana realizacja inwestycji, celem 
wykonania tych prac. W związku z przywołanymi propozycjami nowelizacyjnymi, zasadne jest jeszcze wpro-
wadzenie analogicznych postanowień do ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, efektem czego prace przygotowawcze na podobnych zasadach będą mogły być 
prowadzone również w odniesieniu do inwestycji drogowych w zakresie drogi krajowej.

Wspomnę jeszcze, że na mocy projektowanego art. 155 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
wydłużono okres ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Stąd też złożenie 
wniosku o zmianie decyzji dotyczącej infrastruktury drogowej, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 lub 12 
ustawy, możliwe będzie w terminie aż ośmiu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowa-
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niach zgodnie z realizacją przedsięwzięcia stała się ostateczna. Rozwiązanie to jest korzystne w przypadku, 
gdy złożenie wspomnianego wniosku oznaczało będzie konieczność odpowiedniej zmiany decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach.

Wysoka Izbo, zważywszy na cele, jakie realizuje niniejsza ustawa, zasadność jej przyjęcia nie budzi wąt-
pliwości. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych – dalej: ustawa – stanowi re-
alizację wniosku de lege ferenda, przedstawionego w informacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli 
pod tytułem „Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych”, w świetle którego w ustawie wskazać 
należy podmiot odpowiedzialny za zorganizowanie powrotu turystów do kraju w przypadku niewypłacalności 
organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

Zgodnie z ustawą przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez 
turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych 
jest obowiązany zapewnić klientom, na wypadek swojej niewypłacalności, między innymi pokrycie kosztów 
powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej 
w wypadku, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego po-
wrotu. Wykonaniu tego obowiązku służy zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, umowy 
ubezpieczenia na rzecz klientów lub przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy.

Treść umowy gwarancji lub ubezpieczenia obejmuje upoważnienie dla marszałka województwa lub wska-
zanej przez niego jednostki do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta 
do kraju. Pozytywnie oceniam proponowane zmiany. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw przedstawiona 
została Wysokiej Izbie w druku senackim nr 931. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wypracowała dwadzieścia 
cztery poprawki, które mają na celu wyeliminowanie dostrzeżonych wątpliwości interpretacyjnych i innych 
nieścisłości, a także dostosowanie zaproponowanych przepisów do zasad techniki prawodawczej poprzez ujed-
nolicenie stosowanych pojęć i wykreślenie powtórzeń.

Zanim przejdę do szczegółowego omówienia najważniejszych zmian, chciałbym wskazać kilka istotnych 
okoliczności, które zdecydowały o podjęciu prac nad tą ustawą. Mam na myśli w szczególności konieczność 
uwzględnienia w polskim prawodawstwie postanowień Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie 
międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. Pewne zmiany 
doprecyzowujące podyktowane są także potrzebą pełniejszego dostosowania przepisów krajowych do posta-
nowień Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, jak również regulaminu do Traktatu singapur-
skiego o prawie znaków towarowych, które przyjęte zostały w Singapurze dnia 27 marca 2006 r., a względem 
Polski obowiązują od 2 lipca 2009 r. Ponadto w ustawie uwzględniono wnioski płynące z wyroków Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), w których trybunał zajął stanowisko w sprawie interpretacji art. 9 
dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wy-
nalazków biotechnologicznych oraz rozszerzenia kumulatywnej ochrony wzorów przemysłowych, będących 
jednocześnie utworami.

W art. 1171–1175 opisana została procedura odmowy uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochro-
ny międzynarodowego wzoru przemysłowego. Warto wspomnieć, że Akt genewski wprowadził rozwiązania, 
które z punktu widzenia właściciela wzoru przemysłowego są bardzo korzystne. Może on bowiem dokonać 
rejestracji takiego wzoru na podstawie tylko jednego zgłoszenia w Biurze Międzynarodowym (WIPO) i re-
jestracja ta – w każdym ze wskazanych państw – wywoła skutki takie, jak gdyby wzór został zarejestrowany 
bezpośrednio w tych państwach. Państwa te, każde z osobna, mają jednak zagwarantowaną możliwość odmowy 
uznania skutków międzynarodowej rejestracji, o ile w ich ocenie nie zostały zachowane ustawowe warunki 
rejestracji wzoru przemysłowego. W takim wypadku zgodnie z zaproponowaną nowelizacją urząd patentowy 
wyda decyzję o odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru 
przemysłowego w całości lub części. Decyzja taka będzie doręczana wyłącznie na wniosek uprawnionego z re-
jestracji międzynarodowego wzoru przemysłowego. Bieg dwumiesięcznego terminu na złożenie tego wniosku 
zgodnie z art. 12 ust. 3 Aktu genewskiego liczony będzie od dnia doręczenia kopii powiadomienia o odmowie. 
Każdy będzie miał prawo wniesienia umotywowanego sprzeciwu od uznania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego. Do postępowania w tym zakresie stosowane będą 
odpowiednio obowiązujące przepisy dotyczące rozpatrywania sprzeciwów, unieważniania patentów, a także 
art. 287–291 ustawy dotyczące zasad dochodzenia roszczeń.

Zmiany w zakresie art. 243 polegają na doprecyzowaniu sposobu działania w przypadku, gdy zgłaszający lub 
właściciel znaku nie dotrzymał terminów procesowych w postępowaniu przed urzędem patentowym. W szcze-
gólności proponuje się, aby w przypadku znaków towarowych termin na złożenie wniosku o przywrócenie 
terminu wynosił aż sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach stosowny wniosek będzie należało złożyć 
w terminie dwóch miesięcy od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi, nie później jednak niż w terminie 
sześciu miesięcy od dnia, w którym upłynął termin na dokonanie określonej czynności. Omówione regulacje 
zmierzają do pełniejszego dostosowania przepisów prawa krajowego do postanowień Traktatu singapurskiego.

Jeśli chodzi o zmiany prawne implikowane orzecznictwem TSUE, wskazać należy na nowelizację art. 932 
i na uchylenie art. 116 ustawy. W pierwszym przypadku chodzi o doprecyzowanie, że w zgłoszeniu wynalaz-
ku dotyczącym sekwencji lub częściowej sekwencji genu w opisie wynalazku ujawniane będzie przemysłowe 
zastosowanie sekwencji, a w niezależnym zastrzeżeniu patentowym wskazana będzie ponadto funkcja, jaką 
ta sekwencja spełnia. W przypadku, gdy sekwencja lub częściowa sekwencja genu ma być wykorzystana do 
produkcji białka lub części białka, konieczne będzie wskazanie, jakie białko lub jaka jego część są wytwarzane 
i jaką spełniają funkcję. Jeśli natomiast zgłoszenie ujawnia sekwencje nukleotydów lub aminokwasów, zgła-
szający będzie miał obowiązek przesłania wykazu sekwencji w postaci elektronicznej. Przywołane przepisy 
uwzględniają zatem nie tylko wyrok TSUE w sprawie Monsanto Technology, ale również motyw 24 dyrektywy 
98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. o ochronie prawnej wynalazków biotechno-
logicznych. Uchylenie art. 116 ustawy podyktowane jest uznaniem linii orzeczniczej TSUE, zgodnie z którą 



293
78. posiedzenie Senatu w dniach 8, 9 i 10 lipca 2015 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 78. posiedzenia Senatu

wzory przemysłowe będące jednocześnie utworami chronione są, na zasadzie kumulacji, zarówno w trakcie, 
jak i po ustaniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Kolejne zmiany są następstwem uwzględnienia przepisów dyrektyw unijnych: dyrektywy 2008/95/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących 
się do znaków towarowych oraz dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawnej 
ochrony wzorów. Z tego też względu w art. 131 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy proponuje się, aby praw ochronnych nie 
udzielać na oznaczenia, które ze swojej istoty mogą wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do 
charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru, a także na oznaczenia, które zostały zgłoszone jako 
nazwy odmian roślin lub ras zwierząt. W treści art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy ujęto natomiast zezwolenia wydane 
przez właściwy organ samorządu terytorialnego (na przykład na użycie herbu miasta w oznaczeniu). Zapis ten 
ma związek z propozycją zmiany ustawy o odznakach i mundurach. Zgodnie z dodawanym do wspomnianej 
ustawy art. 6a „jednostki samorządu terytorialnego mogą, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jed-
nostki, wyrazić zgodę na umieszczenie w oznaczeniu będącym znakiem towarowym (…) herbu tej jednostki 
lub odznaki, którą ustanowiły”.

Jeśli chodzi o inne ważne zmiany, to w art. 22 ustawy proponuje się rozwiązanie korzystne dla twórców 
wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego. Otóż niezależnie od tego, czy wynagrodzenie będzie 
płatne w całości, czy w części, płatność ta następować będzie w terminie dwóch miesięcy od dnia uzyskania 
pierwszych korzyści. Art. 25 dotyczy stosowania tak zwanej ulgi w nowości. W szczególności warto zwrócić 
uwagę na dodawany ust. 5, który przesądza o dopuszczalności udzielenia patentu „na wynalazek, jeżeli jego 
ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem dokonania zgłoszenia wynalazku i było 
spowodowane oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego”. Dodanie 
do ustawy art. 391 ust. 3 ma na celu usunięcie luki prawnej. Po nowelizacji, jeśli urząd patentowy stwierdzi, że 
w zgłoszeniu wydzielonym brak kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie wynalazku we wskazanym przez 
zgłaszającego państwie lub wystawienie wynalazku na określonej wystawie, będzie wzywał, w drodze posta-
nowienia, do uzupełnienia tych braków.

W dodawanym art. 47 ust. 11 przesądzono o dopuszczeniu odstępstwa od ogólnego wymogu sporządzenia 
przez urząd patentowy sprawozdania o stanie techniki w odniesieniu do wynalazku podlegającego ogłoszeniu. 
Urząd patentowy będzie wówczas jedynie powiadamiał zgłaszającego o przyczynach niesporządzenia spra-
wozdania. Urząd patentowy będzie mógł ponadto sporządzić wstępną ocenę dotyczącą nowości wynalazku, 
poziomu wynalazczego lub wymogu jednolitości. Ocena taka przekazywana będzie niezwłocznie zgłaszają-
cemu. W art. 49 proponuje się, aby przesłanką wydania decyzji o odmowie udzielenia patentu – oprócz braku 
spełnienia wymagań do uzyskania patentu – było również nieujawnienie wynalazku w sposób wystarczający. 
W art. 49 ust. 2 (a także analogicznie w art. 145 ust. 2) wprowadza się wymóg przedstawiania dowodów i ma-
teriałów w języku ich sporządzenia.

Ponadto projektodawca przewiduje utworzenie odrębnego rejestru dodatkowych praw ochronnych (art. 754 
ust. 2 oraz art. 228 ust. 1 pkt 11 ustawy). Dotychczas prawa tego rodzaju ujmowane były w ramach rejestru 
patentów i często wpis taki był mylony ze zwykłym wpisem patentowym. Do wspomnianego rejestru praw 
ochronnych wpisywane będą także informacje dotyczące stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodat-
kowego prawa ochronnego, decyzji o wygaśnięciu tego prawa lub o jego unieważnieniu. Ponadto rejestr będzie 
zawierał wyodrębnioną część obejmującą wpisy patentów europejskich.

Zmiany przewidziane w art. 108 i 1081 doprecyzowują procedurę postępowania przed urzędem patentowym 
między innymi w przypadku, gdy dokonano zgłoszenia wzoru przemysłowego z naruszeniem przepisów doty-
czących zasad zgłaszania odmian wzoru przemysłowego. Jeśli w wyznaczonym terminie nie zostaną dokonane 
odrębne zgłoszenia wytworów, wówczas w sposób dorozumiany rejestrowane będzie albo dziesięć pierwszych 
odmian wzoru albo – jeśli zgłaszane wytwory nie są odmianami wzoru przemysłowego – wzór umieszczony 
jako pierwszy na ilustracji wzoru przemysłowego.

Zgodnie z nowelizacją art. 153 przedłużenie prawa ochronnego następować będzie w drodze decyzji. Z kolei 
znowelizowany art. 156 ust. 1 pkt 1 postanawia, że korzystanie z prawa ochronnego na znak towarowy nie ozna-
cza, że uprawniony może tym samym zakazać używania w obrocie przez inne osoby jego adresu oraz nazwiska 
albo nazw lub innych oznaczeń indywidualizujących danego przedsiębiorcę lub jego przedsiębiorstwo. Nadto, 
jak wynika z dodawanego art. 1621, uprawniony będzie miał możliwość dokonania podziału prawa ochronne-
go na znak towarowy. Prawo to przysługiwać będzie w toku postępowania wszczętego na skutek wniesienia 
sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie. Istotny z punktu widzenia zgłaszającego wydaje się art. 226, który 
przesądza o możliwości zwolnienia takiej osoby z części kosztów. W tym zakresie proponuje się zmniejszenie 
minimalnej stawki opłaty, jaką musi ponieść zgłaszający, z 30% do 20% należnej opłaty.
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Zmierzając ku końcowi, pozwolę sobie poświęcić jeszcze słów kilka najistotniejszym zmianom dotyczącym 
ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich. Projektodawca dopuszcza, że przy orzekaniu w sprawach udzie-
lania patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki 
towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów 
scalonych eksperci będą mogli działać również jako zespół orzekający (art. 264 ust. 11). Ekspertowi będą mogły 
zostać powierzone dodatkowe zadania związane z prowadzeniem działalności edukacyjnej w zakresie ochrony 
własności przemysłowej (ust. 3). Ponadto, jak stanowi znowelizowany art. 267 ust. 4, stosunek pracy z aplikan-
tem eksperckim nawiązywać będzie prezes urzędu patentowego. W odróżnieniu od stanu dotychczasowego, 
nie będzie to jednak umowa o pracę na czas nieokreślony, ale umowa na czas określony. Za to w przypadku 
asesorów, czyli osób, które złożyły już egzamin kończący aplikację, umowa o pracę zawierana będzie nie na 
dwa lata, jak dotychczas, ale na czas nieokreślony. Art. 268 ust. 31 rozstrzyga, że powołanie eksperta na dane 
stanowisko eksperckie będzie możliwe zarówno na czas określony, jak i na czas nieokreślony.

Wysoka Izbo, proszę o uwzględnienie wszystkich przedstawionych w tym stanowisku racji i przyjęcie ustawy 
wraz z poprawkami zaproponowanymi przez senacką Komisję Nauki, Edukacji i Sportu. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawa o zmianie ustawy o własności lokali ma na celu przede wszystkim zrównanie statusu właścicieli 
lokali oraz współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych, tak aby mogli uczestniczyć w podejmowaniu 
uchwał przez wspólnotę, co ma przełożyć się na usprawnienie funkcjonowania wspólnot.

Ponadto w ustawie określono sposób ustalania udziałów w nieruchomości wspólnej współwłaścicieli w czę-
ściach ułamkowych wyodrębnionego lokalu, który odpowiada iloczynowi wielkości ich udziałów we współ-
własności lokalu i wielkości udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej przypadającej na ten lokal. 
Wskazano również metodę głosowania współwłaścicieli przy podejmowaniu uchwał według zasady, że na 
każdego właściciela przypada jeden głos. Współwłaściciele obowiązani będą ustanowić w formie pisemnej 
pełnomocnika. Ustanowienia pełnomocnika współwłaściciele lokalu będą mogli dokonać większością głosów 
liczoną według wielkości udziałów we współwłasności lokalu.

Należy zauważyć, iż obowiązująca ustawa o własności lokali nie wprowadza ograniczeń co do posiadania 
przez kilka osób jednego lokalu stanowiącego odrębną własność. Lokal taki może być przedmiotem współ-
własności.

Uważam, że ustawa jest celowa i konieczna, ponieważ jej skutkiem będzie usprawnienie funkcjonowania 
wspólnot mieszkaniowych. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Rafała Muchackiego  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Rozpatrywana ustawa o zmianie ustawy o własności lokali znajduje moje poparcie, w szczególności wpro-
wadzany do ustawy art. 3 ust. 3a, który stanowi, że na potrzeby stosowania ustawy przyjmuje się, iż udział 
w nieruchomości wspólnej współwłaściciela lokalu w częściach ułamkowych odpowiada iloczynowi wielkości 
jego udziału we współwłasności lokalu i wielkości udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej przy-
padającej na ten lokal. Ta zmiana pozwoli uniknąć wielu komplikacji i sporów, przyznając każdemu współ-
właścicielowi lokalu realne możliwości współdecydowania o częściach wspólnych nieruchomości. O tym, jak 
wielkie to ma znaczenie, nie trzeba chyba przekonywać nikogo, kto ma odczynienia z codzienną praktyką 
działania wspólnot mieszkaniowych.

Warte uwagi jest to, że w odniesieniu do lokali objętych współwłasnością ułamkową, przy głosowaniu zasadą 
„jeden lokal – jeden głos”, ustanowienie pełnomocnika do głosowania odbywa się również w oparciu o więk-
szościowy udział we współwłasności lokalu. Pozostałe zmiany są niejako oczywistą konsekwencją powyższych.

Jestem przekonany, że dla wielu współwłaścicieli lokali mieszkaniowych nowa ustawa będzie z dawna ocze-
kiwaną instytucją, wprowadzającą prawo bardziej „intuicyjne”. Bo jak wytłumaczyć sobie to, że będąc współ-
właścicielem mieszkania, de facto nie ma się wpływu na dotyczące go decyzje podejmowane przez wspólnotę 
mieszkaniową? Jestem przekonany, że ustawa znajdzie szerokie społeczne poparcie. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Analiza przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących zasad zwrotu bonifikaty udzielo-
nej z tytułu zakupu mieszkania z zasobu publicznego, prowadzi do zasadniczej wątpliwości co do tego, jakie 
okoliczności powinny w istocie przesądzać o braku konieczności dokonania przedmiotowego zwrotu. Stosując 
zawężającą wykładnię gramatyczną, można bowiem dojść do wniosku, że jedynie nabycie nieruchomości – 
rozumiane w świetle art. 4 ust. 3b ustawy jako czynność prawna, na podstawie której następuje przeniesienie 
własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – daje podstawę do zwolnienia 
z obowiązku zwrotu bonifikaty. Z drugiej jednak strony, patrząc na realia naszego kraju, można przyjąć, że sko-
ro w praktyce niezwykle popularną formą zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych jest także nabycie 
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, to i taka czynność powinna dawać podstawę do zastosowania 
wspomnianego zwolnienia. Jednoznaczne rozstrzygnięcie w tej kwestii leży w interesie jednostek samorządu 
terytorialnego, które aktualnie, w przypadku zbyt liberalnego stosowania przepisów o zwolnieniu z obowiązku 
zwrotu bonifikaty, mogą być narażone na odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 
Nie bez znaczenia jest także sytuacja samych nabywców, którzy nierzadko nie mają dostatecznej pewności, czy 
zadysponowanie majątkiem w określony sposób nie wywoła w konsekwencji obowiązku zwrotu udzielonej im 
bonifikaty.

Wychodząc naprzeciw rozwiązaniu opisanych problemów, projektodawca proponuje doprecyzowanie brzmie-
nia art. 68 ust. 2a pkt 4 i 5 ustawy. W znowelizowanym pkcie 4 zapisano, że prawo do bonifikaty przysługiwać 
będzie także wówczas, gdy dokonano zamiany lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu mieszkalnego albo na nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe, będącą 
przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego. Kolejny punkt odnosi się do przypadków, 
kiedy nastąpiła sprzedaż lokalu mieszkalnego. Tutaj ogólnym warunkiem zwolnienia z obowiązku zwrotu 
bonifikaty pozostanie zadysponowanie w określony sposób środkami uzyskanymi ze sprzedaży lokalu miesz-
kalnego. Jednakże analogicznie, jak w poprzednim punkcie, projektodawca poszerza katalog czynności, któ-
rych dokonanie będzie podstawą do zastosowania wspomnianego zwolnienia. Zatem, oprócz nabycia prawa 
własności lokalu mieszkalnego, dopuszczono również nabycie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego. Z kolei w przypadku nabycia nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w sposób 
wyraźny wyeksponowano, że nabycie to może dotyczyć zarówno prawa własności, jak i prawa użytkowania 
wieczystego takiej nieruchomości.

Pewne wątpliwości praktyczne dotyczyły również przypadków, kiedy wprawdzie nastąpiło nabycie lub 
zamiana nieruchomości, o których mowa w pktach 4 i 5, lecz na ten cel wykorzystano środki w kwocie mniej-
szej aniżeli kwota udzielonej bonifikaty. Sposób postępowania w takich okolicznościach rozstrzyga dodawany 
art. 68 ust. 4a ustawy. Przepis ten stanowi, że w takim przypadku obowiązek zwrotu dotyczył będzie „kwoty 
odpowiadającej części bonifikaty niewykorzystanej na nabycie lub zamianę, po jej waloryzacji”. Z uwagi na 
względy celowościowe rozwiązanie to jest niewątpliwie słuszne.

Ponadto proponuje się doprecyzowanie art. 68 ust. 1b w taki sposób, aby wyraźnie wskazać, że zarówno 
zarządzenie wojewody, jak i uchwała rady sejmiku województwa (dotyczące udzielenia bonifikaty) mogą przy-
brać ogólną formę aktu prawa miejscowego lub odnosić się w sposób skonkretyzowany do indywidualnych 
nieruchomości.

Wysoka Izbo, zasadność przyjęcia omówionych zmian nie budzi wątpliwości. Wejdą one w życie już po 
upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia. Dziękuję.
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w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ma na celu zmianę upoważnienia 
ustawowego pozwalającego ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na określanie rodzaju i zakresu doku-
mentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w sposób pozwalający na określenie wzorów dokumentów, 
w szczególności książeczki zdrowia dziecka.

Zmiany polegają na wprowadzeniu możliwości stosowania jednolitych wzorów dokumentacji medycznej 
dla wszystkich podmiotów leczniczych ją stosujących, uznając, że jako istotny element dokumentacji należy 
wyróżnić książeczkę zdrowia dziecka.

Nowelizacja ustawy będzie miała pozytywny wpływ na zdrowie, bowiem ustanowienie wzorów dokumen-
tacji medycznej poprawi istotnie jakość i sprawność opieki zdrowotnej sprawowanej nad pacjentami poprzez to, 
że umożliwi pełne udokumentowanie przebiegu działań profilaktycznych i leczniczych, szybkie odnajdywanie 
informacji istotnych dla dalszego toku leczenia oraz zachowanie wiarygodności tych informacji. Jednolity wzór 
dokumentów jest szczególnie ważny w sytuacjach, w których konieczne jest natychmiastowe potwierdzenie 
informacji mających kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta i określenia sposobu postępowania, 
w szczególności w stanach nagłych, w tym w sytuacji zagrożenia życia. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

W aktualnym stanie prawnym zasada kadencyjności dotyczy wyłącznie stanowiska pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego, który – jak stanowi art. 10 nowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym – „jest powoływany przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na sześcioletnią kadencję spośród sędziów Sądu Najwyższego w stanie 
czynnym”. W przypadku prezesa Sądu Najwyższego przepisy ustawy nie definiują ograniczenia dotyczącego 
czasu piastowania wspomnianej funkcji. Tymczasem, patrząc na zakres kompetencji przypisanych prezesowi 
Sądu Najwyższego, trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że posiada on znaczący wpływ na funkcjonowanie 
wspomnianej instytucji. Osoby pełniące tę funkcję są bowiem z mocy ustawy zastępcami pierwszego prezesa 
Sądu Najwyższego – w razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony prezes Sądu Najwyższego – i kierują 
pracą poszczególnych izb Sądu Najwyższego. Ponadto ustalenie zasady kadencyjności wyłącznie w odniesie-
niu do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego odbiega od unormowań wypracowanych na gruncie przepisów 
ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, zgodnie z którymi zasada kadencyjności obejmuje zarówno 
prezesa, jak i wiceprezesów NSA.

Należy także zgodzić się z argumentacją przywołaną w uzasadnieniu projektowanej ustawy. Pracodawca, 
cytując pogląd wyrażony przez Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 15 lipca 2009 r. w spra-
wie o sygnaturze K 64/07 zauważa, że „zagadnienie kadencyjności organu zawsze jest związane z problemem 
przeciwdziałania naturalnej tendencji do absolutyzacji posiadanej władzy, gdyż ma utrudniać jej monopolizację. 
W tym celu dąży się do tego, aby stworzyć prawne możliwości zastępowania jednych piastunów władzy innymi 
nie tylko w razie śmierci lub wystąpienia okoliczności zmuszającej do odebrania mandatu”.

W związku z tym proponuje się, aby na mocy znowelizowanego art. 13 §2 i 3 ustawy prezes Sądu Najwyższego 
powoływany był na pięcioletnią kadencję z możliwością pełnienia tej funkcji maksymalnie przez dwie kaden-
cje. Pozostałe elementy dotyczące trybu powołania na to stanowisko i odwołania z niego pozostaną bez zmian.

Druga z proponowanych zmian odnosi się do ograniczenia wiekowego przewidzianego w art. 30 ustawy. 
Na mocy tego przepisu obowiązuje generalna zasada, zgodnie z którą „Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi 
w stan spoczynku z dniem ukończenia 70. roku życia”. Jeśli jednak sędzia oświadczy pierwszemu prezesowi 
Sądu Najwyższego wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest 
zdolny, biorąc pod uwagę stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, może zajmować stanowisko nie 
dłużej niż do ukończenia siedemdziesiątego drugiego roku życia. Projektodawca proponuje jednak, aby w tym 
okresie ograniczyć zupełnie możliwość zajmowania stanowiska prezesa Sądu Najwyższego lub przewodni-
czącego wydziału. W ten sposób we wspomnianym dodatkowym okresie sędzia będzie wykonywał wyłącznie 
czynności orzecznicze.

Proponowane zmiany wejdą w życie z czternastodniowym vacatio legis. Należy także wskazać, że zgodnie 
z przepisem przejściowym powołanie na podstawie przepisów dotychczasowych na stanowisko prezesa Sądu 
Najwyższego wygaśnie po upływie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że 
wcześniej nastąpiło odwołanie z dotychczas zajmowanego stanowiska.

Wysoka Izbo, proszę o przyjęcie przedstawionej ustawy. Dziękuję.
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w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Sąd Najwyższy to szczególna instytucja nie tylko dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale i dla całego 
państwa polskiego. Rola, jaką pełni Sąd Najwyższy, przekłada się na konieczność zapewnienia najwyższych 
standardów nie tylko w merytorycznej pracy Sądu Najwyższego, ale również w kwestiach organizacyjnych 
w działaniu tej instytucji.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 30 §5: W razie złożenia przez sędziego oświadczenia i przedstawienia 
zaświadczenia, o których mowa w §1, sędzia może zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia siedem-
dziesiątego drugiego roku życia, nie może jednak zajmować stanowiska prezesa Sądu Najwyższego ani prze-
wodniczącego wydziału. Sędzia ten może w każdym czasie przejść w stan spoczynku, składając odpowiednie 
oświadczenie pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego.

Omawiana ustawa wprowadza zasadę kadencyjności piastowanych stanowisk funkcyjnych w Sądzie 
Najwyższym. Jak zauważono w uzasadnieniu, ma ona zastosowanie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, 
zatem będzie to swego rodzaju ujednolicenie zasad ustrojowych w tych dwóch jakże ważnych instytucjach 
wymiaru sprawiedliwości. Niewątpliwie wiedza, jaką posiadają sędziowie orzekający w Sądzie Najwyższym, 
stanowi swoistą skarbnicę, z której powinniśmy korzystać jak najdłużej. Jednakże bogactwo polega również 
na tym, aby korzystać z wiedzy i umiejętności różnych sędziów Sądu Najwyższego. Dziękuję.
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w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 78 ustawy – Kodeks postępowania karnego podejrzany, który nie 
ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że 
nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Wniosek 
ten rozpatrywany jest przez prezesa sądu właściwego do rozpoznania danej sprawy. W efekcie rozpatrzenia 
wniosku prezes sądu może zarządzić o przyznaniu obrońcy z urzędu albo też – jeśli stwierdzi, że sytuacja ma-
terialna wnioskodawcy za tym nie przemawia – odmówić pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Zgodnie z art. 78 §2 sąd rozpatrujący daną sprawę może cofnąć wyznaczenie obrońcy z urzędu, jeżeli okaże 
się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie których pomoc ta została przyznana. Takie działanie sądu jest 
realizacją przysługujących mu kompetencji i nie ma charakteru kontroli zarządzenia wydanego przez prezesa 
sądu. Przywołany stan prawny należy zestawić z ogólnymi zasadami wnoszenia zażaleń. Jak wynika z art. 459 
§1 kodeksu postepowania karnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zażalenie przysługuje na postanowienia 
sądu zamykające drogę do wydania wyroku. Reguła ta na mocy art. 466 kodeksu stosowana jest odpowiednio 
także do sprzeciwów i zażaleń na zarządzenia. Skoro zatem w przepisach regulujących zasady wyznaczania 
obrońcy z urzędu nie przewidziano wprost możliwości wniesienia zażalenia na wydany środek, należy przyjąć, 
że prawo to obecnie nie jest zagwarantowane.

Analizując przywołany stan prawny, Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 października 2013 r. 
(sygn. akt K 30/11) stwierdził, że brak możliwości zaskarżenia tego rodzaju zarządzeń i postanowień godzi 
w elementarne zasady konstytucyjne, a w szczególności w prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych 
w pierwszej instancji. Trybunał zasygnalizował ponadto niezgodność tych przepisów z art. 42 ust. 2 konsty-
tucji, który stanowi, że „każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we 
wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych 
w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu”. Prawo to jest zatem konstytucyjnym prawem podmiotowym oskarżo-
nego. Dostrzeżone ograniczenia w ocenie sądu konstytucyjnego co do istoty powinny być interpretowane także 
jako naruszenie konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej 
zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Aby zagwarantować konstytucyjność przywołanych przepisów procedury karnej, zaproponowano uzupeł-
nienie jej o stosowne przepisy dotyczące prawa wniesienia zażalenia. Zgodnie z projektowanymi zmianami 
w art. 81 kodeksu – chodzi o dodawane §1a i 1b – na zarządzenie prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy 
przysługiwać będzie zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, a na postanowienie sądu o odmo-
wie wyznaczenia obrońcy zażalenie do innego równorzędnego składu tego sądu. Ponownie wniesiony wniosek 
będzie pozostawiony bez rozpoznania jedynie w przypadku, gdy oparto go na tych samych okolicznościach. 
Wskazane przepisy stosowane będą odpowiednio także do rozstrzygnięcia wydanego w przedmiocie wyzna-
czenia pełnomocnika na wniosek strony innej niż oskarżony, która nie ma pełnomocnika z wyboru (art. 87 
§1 projektowanej ustawy). Co więcej, prawo zaskarżalności poziomej przysługiwać będzie także względem 
postanowienia sądu o cofnięciu wyznaczenia obrońcy z urzędu (art. 78 §2 projektowanej ustawy).

Projektodawca proponuje nadto, aby zaskarżalność postanowień wprowadzić również do art. 80a proce-
dury karnej. Przepis ten reguluje zasady ponownego wyznaczenia obrońcy. Wówczas, jak stanowi dodawany 
§4, odmowne zarządzenie prezesa sądu podlegać będzie prawu wniesienia zażalenia do sądu właściwego do 
rozpoznania sprawy, natomiast zażalenie na postanowienie sądu o odmowie ponownego wyznaczenia obroń-
cy rozpatrywał będzie inny równorzędny skład tego sądu. W przypadku kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia przewidziano regulacje analogiczne do tych, które wynikają z projektowanego art. 81 §1a i 1b 
kodeksu postepowania karnego.

Wysoka Izbo, omówiona ustawa służy zapewnieniu zgodności nowelizowanych ustaw ze standardami na-
kreślonymi w ustawie zasadniczej. Proszę zatem o jej przyjęcie. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania karnego, w zakresie, w jakim została przedstawiona Wysokiej 
Izbie, druk senacki nr 947, wynika z konieczności dostosowania przepisów procedury karnej do wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013 r. (sygn. akt SK 33/12), stwierdzającego niezgodność art. 426 §2 
ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem analizy trybunału był przepis w brzmieniu, 
jakie obowiązywało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego. Ówczesny art. 426 przesądzał, że „od orzeczeń wydanych przez sąd odwoławczy na 
skutek odwołania nie przysługuje środek odwoławczy”, natomiast „od innych orzeczeń sądu odwoławczego 
oraz od orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy nie przysługuje środek odwoławczy, chyba że ustawa sta-
nowi inaczej”. Tym samym przepisy te nie dopuszczały możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie 
kosztów nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zasądzonych po raz pierwszy przez 
sąd odwoławczy. Taki stan rzeczy w ocenie sądu konstytucyjnego stał w sprzeczności z art. 78 ustawy zasad-
niczej, zgodnie z którym „każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej 
instancji”. Konstytucja dopuszcza wprawdzie ustanowienie wyjątków od tej reguły, ale wymaga do tego aktu 
rangi ustawy. Tym samym ewentualne ustanowienie wyjątku tego rodzaju podyktowane być musi szczególnymi 
względami uzasadniającymi pozbawienie strony środka odwoławczego. Trybunał wskazał nadto, że kwestio-
nowany przepis godzi w zasadę ustanowioną na gruncie art. 45 ust. 1 konstytucji, a więc w zagwarantowane 
każdemu prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, 
niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Należy podkreślić, że zastrzeżenia sformułowane w przywołanym rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego 
pozostają aktualne także w odniesieniu do aktualnego brzmienia art. 426 §2 kodeksu postępowania karnego. 
Wymieniony przepis dopuszcza możliwość weryfikacji w trybie tzw. instancji poziomej wyłącznie postano-
wienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydanego na skutek zażalenia, a także wydanego w toku 
postępowania odwoławczego postanowienia o przeprowadzeniu obserwacji, zastosowaniu środka zapobiegaw-
czego lub nałożeniu kary porządkowej. Po przyjęciu nowelizacji, do katalogu środków, na które można wnieść 
zażalenie do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego, dopisane zostaną postanowienia w przedmiocie 
kosztów procesu, o których po raz pierwszy orzekał sąd odwoławczy. Warto podkreślić, że proponując takie 
brzmienie przepisu, projektodawca wyszedł poza zakres orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w którym 
rozpatrywano problem dotyczący wyłącznie kosztów nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej 
z urzędu, o których sąd odwoławczy orzekał po raz pierwszy. Nie ulega wątpliwości, że projektodawca postą-
pił słusznie, rozciągając wytyczne sądu konstytucyjnego na wszystkie postanowienia w przedmiocie kosztów 
procesu zapadłe po raz pierwszy w sądzie odwoławczym.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o tym, że zakres niniejszej nowelizacji przyniesie pożądane skutki nie 
tylko na gruncie samego kodeksu postępowania karnego. Art. 426 procedury karnej jest bowiem stosowany, 
na zasadzie odpowiedniości, także do rozstrzygnięć zapadłych w oparciu o przepisy kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia oraz o przepisy kodeksu karnego skarbowego.

Przedmiotowa ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych, a proponowany okres vacatio legis to czternaście 
dni. Proszę zatem Wysoką Izbę o przyjęcie niniejszej nowelizacji. Dziękuję.
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w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojen-
nych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw to bardzo cenna inicjatywa ustawodawcza, która skutku-
je przyznaniem żołnierzom-górnikom statusu osób represjonowanych w rozumieniu ustawy o kombatantach, co 
przyczyni się do wzrostu poczucia sprawiedliwości społecznej wśród wspomnianej grupy beneficjentów nowych 
rozwiązań. Ważne jest, że była to inicjatywa legislacyjna powstała na skutek złożonej petycji. Niewątpliwie 
blisko trzydzieści tysięcy osób represjonowanych to wciąż duża grupa ludzi, którzy doświadczyli ogromnego 
zła stanowiącego immanentną cechę systemu, jaki panował w latach powojennych w Polsce. Zważywszy na cel 
wspomnianych represji, uznanie osób, o których tu mowa, za osoby represjonowane również w świetle ustawy 
jest jak najbardziej wskazane. Państwo polskie niewątpliwie odniosło swego czasu niewymierną korzyść z ich 
przymusowej pracy i chociaż współczesna wolna Polska nie jest w żaden sposób winna temu, co działo się we 
wspomnianych smutnych latach, to jednak społecznym obowiązkiem jest objęcie adekwatną ochroną i opieką 
pokrzywdzonych, którzy zapewne do dzisiaj odczuwają bolesne skutki ówczesnej pracy. Dziękuję.
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Przemówienie senator Anny Aksamit  
w dyskusji nad punktem 21. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Jedną z najważniejszych, ale i najtrudniejszych decyzji w życiu jest zakup mieszkania. Zwykle jej podjęcie 
poprzedza okres wielu przemyśleń i analiz dotyczących potrzeb mieszkaniowych danego konsumenta oraz jego 
rodziny: obecnej lub planowanej sytuacji finansowej, jak również prawa kształtującego i regulującego rynek 
mieszkaniowy.

Uchwalona przez Sejm w dniu 25 czerwca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu 
pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ma na celu poprawę funkcjonowania nowelizowanej ustawy mię-
dzy innymi w wyniku zwiększenia oferty mieszkań objętych programem poprzez wprowadzenie do ustawy 
możliwości uzyskania dopłat w przypadku nabywania mieszkań z rynku wtórnego, mieszkań będących przed-
miotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz mieszkań utworzonych w wyniku przebudowy 
istniejących budynków.

Zmiana ustawy poprawia również funkcjonowanie ustawy nowelizowanej poprzez: zwiększenie wysokości 
wsparcia dla rodzin z większą liczbą dzieci; zwiększenie kwoty dofinansowania wkładu własnego; zwiększenie 
powierzchni użytkowej mieszkania; określenie współczynnika przy dofinansowaniu wkładu własnego przy 
zakupie mieszkania z rynku wtórnego w wysokości 0,9; rezygnację z określenia kręgu osób, które mogą razem 
z nabywcą mieszkania przystąpić do umowy kredytowej w przypadku nieposiadania przez niego zdolności 
kredytowej; wprowadzenie obowiązku zwrotu do Funduszu Dopłat części finansowego wsparcia udzielonego 
nabywcy w przypadku dokonania przez niego wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części przekracza-
jącej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego; obowiązek niezwłocznego zwrotu do Funduszu 
Dopłat kwoty równej środkom dofinansowania wkładu własnego wypłaconego przez instytucję kredytującą 
w przypadku spłaty kredytu przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia prawa własności 
mieszkania.

Ponadto ustawa dostosowuje przepisy do zmian zawartych w nowelizacji ustawy – Prawo budowlane do-
tyczących wprowadzenia możliwości realizacji inwestycji mieszkaniowej bez wymogu uzyskania pozwolenia 
na budowę, a na podstawie zgłoszenia budowy.

Ustawa zawiera przepisy przejściowe, zgodnie z którymi w przypadku umów o kredyt zawartych przed 
dniem wejścia w życie ustawy nie będzie miał zastosowania dodawany nowelizacją obowiązek zwrotu dofi-
nansowania w przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu. Do wniosków o dofinansowanie 
wkładu własnego złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosować się będzie dotychczasowe przepisy 
w zakresie wysokości dofinansowania.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego miesz-
kania przez młodych ludzi ma w założeniu wspierać tych, którzy decydują się na założenie własnego gospo-
darstwa domowego lub rodziny i zakup własnego mieszkania, oraz dać impuls dla rozwoju branży budowlanej 
i wzrostu zatrudnienia.

Proszę zatem o przyjęcie ustawy. Dziękuję.
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Oświadczenie złożone 
przez senator Annę Aksamit

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Droga krajowa nr 61 jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych na Mazowszu i w kraju. 

Droga ta obsługuje międzynarodowy ruch tranzytowy w kierunku Litwy, Łotwy i Estonii oraz krajowy ruch 
tranzytowy pomiędzy województwem mazowieckim i podlaskim, a także w kierunku Warmii i Mazur. DK61 
obsługuje także ruch lokalny pomiędzy powiatami legionowskim, nowodworskim oraz pułtuskim i wyprowadza 
ruch ze stolicy w stronę Augustowa oraz dalej na Litwę.

W ramach przebudowy DK61 wybudowano obwodnicę Jabłonny i Serocka, odcinek dwujezdniowej drogi 
od Jabłonny do zjazdu z wiaduktu kolejowego w Legionowie oraz odcinek dwujezdniowej jezdni przez Zegrze.

Przebiegający przez miasto zakorkowany odcinek DK61 każdego dnia utrudnia życie kierowcom, zarów-
no mieszkańcom miasta, powiatu jak i całego Mazowsza. Przejechanie przez wiadukt i dalszy odcinek ulicy 
Zegrzyńskiej zajmuje często kilkadziesiąt minut, ponieważ właśnie na tym odcinku dwie jezdnie zbiegają się 
w jedną, a dalej ruch wstrzymuje sygnalizacja świetlna.

Kluczową inwestycją, jeżeli chodzi o zwiększenie płynności ruchu na DK61 pomiędzy Warszawą a Jeziorem 
Zegrzyńskim, jest budowa III odcinka przejścia przez Legionowo pomiędzy wybudowanym już wiaduktem 
biegnącym nad linią kolejową nr 9 a granicą miasta – jest to ostatni niezmodernizowany odcinek DK61 znaj-
dujący się w granicach miasta Legionowa. Przebudowa II odcinka pozwoli uzyskać efekty zakładane dla całej 
inwestycji. Odstąpienie od realizacji II odcinka minimalizuje zasadność i efektywność wydatkowania środków 
publicznych na przebudowę I i II odcinka oraz tworzy zwężenie komunikacyjne, które utrudnia przejazd DK61 
przez Legionowo.

Szacowany koszt inwestycji, która jest przygotowana do realizacji, to niecałe 90 mln złotych. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przed-
sięwzięcia. Zezwolenie na realizację wymienionego odcinka DK61 wojewoda mazowiecki wydał w dniu 
31 stycznia 2012 roku, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestycja ta została ujęta wcze-
śniej w załączniku 1a, poz. 27 Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015. Samorząd legionowski 
zaangażował środki finansowe w fazę koncepcji i projektu oraz przekazał nieodpłatnie swoje nieruchomości 
pod realizację inwestycji.

W dniu 23 maja 2014 roku wymieniony odcinek drogi krajowej wizytował wiceminister Zbigniew Rynasiewicz 
z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, który zadeklarował wygospodarowanie środków ma modernizację 
drogi w Krajowym Funduszu Drogowym już w 2015 roku.

W styczniu tego roku odbyły się konsultacje społeczne ogłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
w sprawie projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023. Władze samorządowe Legionowa 
złożyły w ministerstwie 7 tysięcy obywatelskich wniosków postulujących rozbudowę DK61. Podczas debaty 
podsumowującej konsultacje w sprawie rządowego projektu Programu Budowy Dróg Krajowych najgłośniej 
i najwięcej mówiono o konieczności przebudowy legionowskiego odcinka DK61.

W latach 2012–2015 na posiedzeniach Senatu RP złożyłam w przedmiotowej sprawie pięć oświadczeń 
senatorskich. 

Ze względu na przedstawioną sytuację zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o podjęcie działań 
zmierzających do jak najszybszego uruchomienia przebudowy III odcinka DK61 na terenie miasta Legionowa 
i o udzielnie informacji o podjętych już działaniach w tym zakresie w związku z wymienionym programem 
oraz wcześniejszymi deklaracjami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Z wyrazami szacunku 
Anna Aksamit
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Oświadczenie złożone  
 przez senatora Przemysława Błaszczyka 

Oświadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Szanowna Pani Rzecznik!
Na ostatnim posiedzeniu Senatu przy okazji Pani wystąpienia dotyczącego działalności rzecznika w roku 

2014 podniosła Pani problem pogardy wobec wyroków sądowych. Podniosła Pani nadto, że w ramach tejże 
pogardy mamy do czynienia na szeroką skalę ze świadomym niewykonywaniem orzeczeń. Nadmieniła Pani 
Profesor również, iż sygnały tego rodzaju zachowań należy poczytywać jako swoiste ostrzeżenie dla prawidło-
wego funkcjonowania instytucji państwa, bowiem – idąc dalej – z tego rodzaju zachowaniami mieliśmy już do 
czynienia w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, chodzi o kazus szlachcica ostentacyjnie podbijającego płaszcz 
wyrokami, kiedy to owe działania przyczyniły się wprost do rozbiorów.

To prawda, że nasza historia pokazała nam, że Polska siedemnasto- i osiemnastowieczna „nierządem stała” 
również w zakresie wymiaru sprawiedliwości, lecz nie tylko dlatego, że uchylano się od wykonywania orzeczeń, 
ale również z tego powodu, że były one dalece niesprawiedliwe, o czym mówią między innymi pamiętniki J. 
Kitowicza. Obecnie także borykamy się z licznymi błędami popełnianymi przez sądy. O ile w procesie karnym 
mamy jeszcze możliwości wnoszenia o interwencję w celu rozważenia wniesienia kasacji od każdego prawo-
mocnego orzeczenia kończącego postępowanie uprawnionych do tego organów, o tyle w procesie cywilnym 
występują liczne ograniczenia, na przykład co do terminu wniesienia tego środka czy wartości przedmiotu sporu. 
Można by rzec, że w tym zakresie nasze prawodawstwo uznaje, że po sześciu miesiącach nie ma już krzywdy.

Proszę zatem Panią Rzecznik, ażeby udzieliła nam wskazówek, w jaki sposób mamy to wytłumaczyć na 
przykład ojcu pozbawionemu praw rodzicielskich, który zabrał dziecko matce – uznany został za winnego 
popełnienia czynu z art. 211 k.k. – ponieważ jej konkubent został skazany za przemoc w rodzinie, a dziecko 
nie chce wracać do tego środowiska.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 
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Oświadczenie złożone  
przez senatora Przemysława Błaszczyka 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
Pragnę zainteresować Pana sprawą upadłości przedsiębiorstwa FPH IVET. Wszelkie przesłanki wskazują, 

że w przedmiotowej sprawie syndyk mogła działać wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami albo wręcz 
w grupie przestępczej. Czy ten wątek jest badany przez organy ścigania? Jeśli nie, to proszę rozszerzyć moje 
zawiadomienie w tym zakresie. 

Jednocześnie proszę o informację, czy są prowadzone czynności mające ustalić, czy sędzia komisarz nad-
zorujący tę upadłość nie dopełnił obowiązków lub wręcz działał na szkodę wierzycieli tej upadłości, a przede 
wszystkim, czy samo orzeczenie upadłości było zasadne. 

Nadmieniam, że pierwsze postanowienie w tej sprawie uchylił Sąd Okręgowy w Łodzi, motywując to tym, 
że właścicielka firmy była pozbawiona prawa do obrony. Sędzia, wykonując to postanowienie, zmienił tryb 
na niejawny i ogłosił upadłość, wyznaczając siebie komisarzem. W tej sprawie zachodzi również uzasadnione 
podejrzenie, że syndyk „przygotowując do podjęcia funkcji, zbyła majątek, aby nie mógł być on przedmiotem 
roszczeń lub zabezpieczeń”. 

Proszę także o sprawdzenie w ramach mojego zgłoszenia wątku o powiązaniach rodzinnych i innych za-
trudnianych, a zwłaszcza tych, których wynagrodzenia rażąco odbiegały od występujących na rynku. Proszę 
również o rozszerzenie mojego zgłoszenia w tej sprawie poprzez dołączenie zarzutów wskazanych przez biegłą 
Mariannę Bednarek w podsumowaniu ustaleń. Opinia jest w aktach tej sprawy.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Bonisławskiego

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Jedną z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców Łodzi i regionu inwestycją drogową jest budowa 

drogi ekspresowej S14, której dwudziestoośmiokilometrowy odcinek ma stanowić domknięcie centralnego, 
łódzkiego węzła autostrad A1 (z Gdańska do Tuszyna pod Łodzią) i A2 (od granicy państwa przez Stryków do 
Warszawy) oraz drogi ekspresowej S8 (z Wrocławia do Rzgowa pod Łodzią).

Drogi krajowe nr 71 i 91, przez które obecnie wiodą szlaki tranzytowe, nie tylko nie są przystosowane do 
przenoszenia obciążeń, jakie na nich aktualnie występują, lecz także w znacznej części przebiegają przez gęsto 
zabudowane obszary aglomeracji łódzkiej, co stwarza wzmożone zagrożenie dla mieszkańców Łodzi, Zgierza, 
Aleksandrowa Łódzkiego i Konstantynowa Łódzkiego.

Skutkiem istniejącego obecnie stanu rzeczy jest również znaczna uciążliwość dla mieszkających w są-
siedztwie ludzi, wynikająca z dużego natężenia hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza wydzielanymi przez 
pojazdy spalinami, zwłaszcza że wymienione miasta nie posiadają obwodnic, którymi można wyprowadzić 
ruch tranzytowy poza granice miejscowości.

Powstanie drogi ekspresowej S14 jako fragmentu obwodnicy aglomeracji łódzkiej zapobiegnie paraliżowi 
komunikacyjnemu Łodzi i okolicznych miast, a także znacząco poprawi komfort życia oraz bezpieczeństwo 
ich mieszkańców.

W związku z przedstawionymi kwestiami, wziąwszy pod uwagę oczekiwania mieszkańców Łodzi i regionu, 
proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Na jakim etapie znajduje się obecnie realizacja wspomnianego projektu?
2. Jakie czynności zmierzające do realizacji inwestycji zostaną podjęte w najbliższym czasie?

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Bonisławski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian 

w systemie opłat podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej. W swoich rozmowach z ministrem Rostowskim wielo-
krotnie podejmowałem temat podatków w naszym kraju. Obecnie, przed wyborami stało się to tematem głównym 
i bardzo medialnym. Rząd wielokrotnie zapewniał o zniesieniu niektórych podatków, a przede wszystkim – 
o ich zmniejszeniu. Jeśli chodzi o podatek od lokat, to, mimo że dzisiaj ich oprocentowanie dalej jest znikome, 
został on utrzymany. Dotyczy on w większości obywateli, którzy nigdzie nie inwestują, a odkładane pieniądze 
lokują jedynie w bankach. Pieniądze raz opodatkowane trafiają na lokatę, z której też pobierany jest podatek. 
Zmniejszenie podatków jest bardzo odważnym krokiem, porównywalnym do wejścia na rynek nowej firmy.

Nie dziwi fakt, że firmy wykorzystują luki prawne lub po prostu „uciekają” tam, gdzie koszty są niższe. 
Tak będzie dopóki nie wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom wielu Polakom, dając im m.in. możliwość swo-
bodnego zakładania firm w całej Unii Europejskiej. Przykładem jest tu też zaporowa i jedna z najdroższych na 
naszym kontynencie akcyza na samochody o pojemności powyżej 2000 dm3. Tak wysokiej opłaty akcyzowej 
w tym zakresie nie ma prawie nigdzie w Europie, dlatego, jak wynika z wyliczeń audytorów, prawie 70% 
samochodów rejestrowanych jest za polską granicą. Kolejny podatek – CIT. Głównym płatnikiem są tu spółki 
Skarbu Państwa, państwo nalicza i pobiera podatek. Przedsiębiorcy zaś zakładają spółki komandytowe czy 
komandytowo-akcyjne, modne agencje PR czy też w ostateczności działalności jednoosobowe, bo skoro sp. 
z o.o. musi płacić 10% podatku, a dodatkowo od wypłaty zysku musi zapłacić 19%, co daje razem 39%, to nie 
jest zaskakujący fakt, że przedsiębiorcy chcą te koszty omijać. Takie dysproporcje podatkowe wręcz zmuszają 
firmy do szukania takich rozwiązań, by generować jak największe zyski, a nie straty. Obecnie dwie firmy, 
jedna komandytowa i druga, będąca sp. z o.o., nawet nie mogą konkurować, ponieważ na starcie sp. z o.o. jest 
obciążona wyższym podatkiem. Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby ujednolicenie podatków w Polsce, 
a przede wszystkim zmniejszenie skali opodatkowania, tak aby to do Polski trafiły pieniądze z podatków, aby 
w Polsce rejestrowały się firmy z zagranicy lub rejestrowały się samochody i od nich opłacany był VAT, czy 
też składka ubezpieczeniowa?

Jako przedsiębiorca z wieloletnim stażem, zrzeszony w konfederacji „Lewiatan”, Organizacji Pracodawców 
Ziemi Lubuskiej oraz Business Centre Club, uważam, że zrównanie szans, obniżenie stawek podatkowych 
czy obniżenie lub zlikwidowanie akcyzy na samochody przyczyni się do wzrostu gospodarczego, a przede 
wszystkim ludzie nie będą musieli uciekać z własnego kraju z rejestracją przedsiębiorstw czy samochodów. 
Chętnie służę pomocą i przykładami rozwiązań z innych krajów. Uważam, że w tym stanie rzeczy działania 
w przedstawionym zakresie są konieczne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej ponownie wnoszę o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia 

zmian w systemie składek odprowadzanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Ponadto zwracam się z prośbą o zmianę przepisów dotyczących płacenia składek na PFRON przez przedsię-
biorców niemających możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Kiedy byłem przedsiębiorcą, przez wiele lat uiszczałem składki do PFRON, w zamian nic nie zyskując. Ze 
środków z tych funduszy na przestrzeni ostatnich lat powstawały liczne zakłady pracy chronionej, które korzy-
stały z dopłat ze składek płaconych przez przedsiębiorców, nie płacąc przy tym podatków (w tym VAT) tak jak 
pozostałe firmy. Wobec powyższego wspomniane zakłady mogły osiągać korzyści ułatwiające im funkcjono-
wanie. Dziś niektóre z tych zakładów już nie działają, a przedsiębiorstwa nadal płacą składki, by utrzymywać 
rozbudowaną biurokrację oraz setki osób zatrudnionych na powtarzalnych stanowiskach w PFRON. Należy 
nadmienić, iż państwo i tak wciąż w różny sposób dopłaca do aktywizacji osób niepełnosprawnych.

W związku z tym proszę o rozważenie, czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby zniesienie składki do PFRON 
dla przedsiębiorców niemających możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Powyższych składek nie 
można odliczyć od podatku, co jest ewidentną stratą nie tylko dla przedsiębiorstw, ale i dla właścicieli firm, 
którzy tak naprawdę płacą z własnych funduszy. Dzieje się tak w majestacie prawa. Może czas najwyższy 
zlikwidować PFRON jako instytucję powielającą działania na rzecz osób niepełnosprawnych, które wykonuje 
w swym zakresie nasze państwo, z tym wyjątkiem, że na działalność PFRON wpłacają tylko i wyłącznie wła-
ściciele firm, nie mogąc nawet wliczyć tego w koszty przedsiębiorstwa.

Jeszcze raz wnoszę o merytoryczne zajęcie się tym tematem, który wielokrotnie poruszany jest na spo-
tkaniach z przedsiębiorcami. W związku z obecnym stanem rzeczy działania w przedstawionym zakresie są 
konieczne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian 

w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (jednolity tekst: DzU z 2011 r. nr 108 poz. 626 ze zm.).
Ponownie zwracam się do Pana Ministra w sprawie akcyzy na wyroby tytoniowe. W tym roku zasadnym 

działaniem było niewprowadzenie podwyżki akcyzy, natomiast problem ewentualnej wymiany opakowań 
w przyszłości i naklejania kolejny raz banderoli legalizacyjnych niestety pozostał. Dotyczy to tysięcy małych 
punktów sprzedaży, które muszą towar albo wyprzedać (co nie zawsze jest możliwe), albo wycofać (co powoduje 
straty), a w najlepszym przypadku podjąć całą procedurę inwentaryzacyjną wraz z powiadomieniem urzędu 
skarbowego oraz zakupem i naklejaniem banderoli legalizacyjnych. Przeprowadzenie wszystkich czynności 
zmierzających do zalegalizowania kolejny raz tego samego towaru wprowadza ogromny chaos w posiadanym 
w magazynach towarze, który jest przecież w legalnym obrocie, z legalną akcyzą. Generuje to dodatkową, 
niepotrzebną czynność, która dezorganizuje pracę wielu punktów sprzedaży. Jest to działanie czasochłonne, 
a w przypadku legalizacji znaków akcyzy wiąże się dodatkowo z koniecznością zrywania folii i ponownego 
oklejania opakowań, które zostały kupione z legalną banderolą. Poza tym takie działania powodują zniszczenia 
i straty materialne. W momencie wystąpienia w sprzedaży towaru ze starą akcyzą, co dzieje się często z powodu 
niedopatrzenia – są to towary małych gabarytów – wyciągane są dotkliwe konsekwencje prawne.

Należy zwrócić uwagę na to, że podobne obostrzenia nie występują w przypadku wyrobów spirytusowych 
lub winiarskich, bowiem zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym podmiot obowiązany do ozna-
czania znakami akcyzy wyrobów spirytusowych lub winiarskich jest obowiązany nanieść je na opakowana 
jednostkowe w okresie dwunastu miesięcy od dnia otrzymania znaków. W tym przypadku ustawodawca nie 
obawia się tworzenia nadmiernych zapasów wyrobów alkoholowych.

Jeszcze raz apeluję o poszanowanie ciężkiej pracy tysięcy ludzi i zlikwidowanie absurdalnego zapisu o wy-
mianie banderoli. W związku z obecnym stanem rzeczy działania w przedstawionym zakresie są konieczne 
i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Piotra Gruszczyńskiego i Marka Konopkę

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Zwracają się do nas mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego z zapytaniem, czy istnieje możliwość wprowadzenia 

zmian w rozporządzeniu z dnia 13 lipca 2012 r., które stworzyłyby warunki do przeprowadzania egzaminów 
na prawo jazdy, dotyczy to części teoretycznej, w starostwach powiatowych. Rozwiązanie to może mieć swoje 
uzasadnienie, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że w samorządach istnieją wydziały komunikacji, które ściśle 
związane są z tą tematyką.

Wprowadzone zmiany wyszłyby naprzeciw oczekiwaniom społecznym, szczególnie w mniejszych miej-
scowościach. Dodajmy, że te zmiany w naszej ocenie nie przyniosą żadnych konsekwencji finansowych dla 
wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Prosimy zatem Panią Minister o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński 
Marek Konopka
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Piotra Gruszczyńskiego i Marka Konopkę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariana Zembali

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z informacją, że Komisja Europejska dofinansuje polską służbę zdrowia dodatkową kwotą 

12 milionów zł, zwracamy się do Pana Ministra z zapytaniem, czy z tych pieniędzy będzie można finansować 
nowe przychodnie onkologiczne, rozbudowę szpitali powiatowych, czy też wyposażenie w medyczny sprzęt 
specjalistyczny.

Prosimy też o odpowiedź na pytania, kiedy zostaną przedstawione szczegółowe wytyczne dotyczące moż-
liwości wykorzystania tych pieniędzy i czy są już choć hipotetyczne terminy realizacji projektu?

Z poważaniem 
Piotr Gruszczyński 
Marek Konopka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Iwana 

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim zwróciła się do mnie z prośbą o podjęcie działań dotyczących wpisania 

budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego do Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014–2023.
Droga krajowa nr 29 stanowi ważny fragment międzynarodowej sieci transportowej, która łączy zachodnią 

część województwa lubuskiego z granicą Polski, gdzie funkcjonowało przejście graniczne Świecko-Słubice, 
a dziś nadal jest to ważny szlak komunikacyjny w drodze do Berlina i Europy Zachodniej. Ponadto przebiega ona 
przez centrum Krosna Odrzańskiego, w tym przez zabytkowy most z 1905 r., który jest jednym z najstarszych 
mostów drogowych, a przy tym nadal jest eksploatowany, przez co ulega widocznej degradacji.

Potrzeba budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego była wielokrotnie potwierdzana przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad. Średni ruch drogowy w 2010 r. wynosił 13611 p/d. Nasili się on z pewnością, 
gdy rozpocznie się budowa kompleksu energetycznego Gubin-Brody. Warto również zaznaczyć, że w Krośnie 
Odrzańskim swoje siedziby mają Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, 44. Wojskowy Oddział Gospodarczy, 
komendy powiatowe Policji i Straży Pożarnej, przez co odnotowuje się wzmożony ruch transportu ciężkiego, 
samochodów wielkogabarytowych. Dodatkowo w Krośnie Odrzańskim dynamicznie rozwijają się zakłady pra-
cy, a tereny inwestycyjne oraz nieruchomości firmy Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o. są objęte statusem 
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co wiąże się z coraz większym ruchem samochodów 
ciężarowych, ciągników siodłowych, a ten ma ulec zwiększeniu po uruchomieniu nowych ciągów produkcyjnych 
w firmie Homanit. Obecnie jest to około 150 zestawów ciężarowych na dobę.

Zarząd województwa lubuskiego, mając na uwadze powagę sytuacji, wpisał budowę obwodnicy do Strategii 
Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 jako kluczową inwestycję o charakterze ponadregionalnym, jak rów-
nież została ona ujęta w kontrakcie terytorialnym.

Konieczność budowy obwodnicy Krosna Odrzańskiego została także zgłoszona podczas konsultacji spo-
łecznych związanych z projektem Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023.

W związku z powyższym zwracam się do Szanownej Pani Minister o wpisanie budowy obwodnicy Krosna 
Odrzańskiego do Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014–2023. Obwodnica ta jest niezwy-
kle potrzebna i stanowi istotny element w dalszym rozwoju inwestycyjnym Krosna Odrzańskiego, jak i całego 
powiatu krośnieńskiego, ale również jest istotna dla rozwoju sieci transportowej Polski.

Z poważaniem 
Stanisław Iwan
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,  

Marię Koc i Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Kolejowa linia średnicowa w Warszawie to kręgosłup publicznego transportu w stolicy i na Mazowszu. 
Zakłócenia na tej linii są uciążliwe także dla dalszego otoczenia. Dlatego prosimy o wyjaśnienie, czemu roboty 
modernizacyjne i inwestycyjne, powodujące ograniczenia w ruchu na tej trasie, są tak rozciągane w czasie. 

Dziś budowa tunelu w Międzylesiu zredukowała liczbę połączeń na linii dęblińskiej. Zapowiadane jest 
kilkuletnie zamknięcie linii średnicowej między dworcami Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. 

Czy nie obawia się Pani, że rezultatem tego braku koordynacji będzie generalne odwrócenie się pasażerów 
od kolei i czy jest Pani przekonana, że podporządkowane Pani służby nie mogą doprowadzić do skrócenia czasu 
tych uciążliwości poprzez skomasowanie wszystkich robót w jednym terminie?

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Maria Koc 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Marię Koc,  

Andrzeja Pająka, Marka Martynowskiego  
i Grzegorza Wojciechowskiego

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marcina Kierwińskiego

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli inwestycji w porcie lotniczym Warszawa-Modlin. 
Inspektorzy stwierdzili naruszenie wielu obowiązujących procedur, prowadzące do niegospodarności. Kontrola 
objęła również dokumentację okresu, w którym Pan współzarządzał spółką. 

Prosimy o ustosunkowanie się do zarzutów sformułowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli. To ważne, by 
udało się Panu rozwiać wszelkie wątpliwości, uważamy bowiem, że Pańska rola w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów wymaga jasności sytuacji.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Maria Koc 
Andrzej Pająk 
Marek Martynowski 
Grzegorz Wojciechowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,  

Marię Koc, Marka Martynowskiego  
i Grzegorza Wojciechowskiego

Oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego

Podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu Płońskiego pojawił się problem, jakim jest dokończenie budowy 
strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w tym mieście. Jak się dowiedzieliśmy, brak pełnej kwoty (2,1 mln zł) 
przeznaczonej na dokończenie budowy w zakresie stanu surowego budynku, z zadaszeniem, uniemożliwia 
realizację wszystkich robót do końca 2015 roku. Niedotrzymanie terminu dokończenia budowy doprowadzi 
do sytuacji, że zaczną wygasać aktualizacje projektów branżowych (instalacyjnych), co narazi inwestora na 
kolejne wydatki. 

W związku z tym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy możliwe jest dofinansowanie opisanego 
przedsięwzięcia. Pragniemy nadmienić, że inwestor posiada kwotę 1,2 mln zł i czyni starania, żeby pozyskać 
brakujące środki.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Maria Koc 
Marek Martynowski 
Grzegorz Wojciechowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,  

Marię Koc i Marka Martynowskiego

Oświadczenie skierowane do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika

Przez miasto Ciechanów przebiega droga wojewódzka nr 615 łącząca Mławę, przez DW544, z DK60 
w Ciechanowie. Ten szlak komunikacyjny jest obciążony dużym natężeniem ruchu, szczególnie ciężarowego, 
stąd też na skrzyżowaniach z ulicami dobiegającymi do DW615 została zastosowana sygnalizacja świetlna. 
Niestety, zabrakło jej na najwrażliwszej części tej drogi, to jest na skrzyżowaniu z ulicami Narutowicza 
i Gostkowską. Na tym odcinku często dochodzi do wypadków z udziałem pieszych i samochodów osobowych.

W związku z tym prosimy o informację, czy możliwe jest zamontowanie w tym miejscu sygnalizacji świetlnej.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Maria Koc 
Marek Martynowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Otrzymałem informację od Związku Pracodawców „Polski Przemysł Spirytusowy”, który zwraca uwagę 

na ryzyko rozrostu alkoholowej szarej strefy w związku ze spadkiem sprzedaży napojów spirytusowych po 
piętnastoprocentowej podwyżce akcyzy w 2014 r.

Głównym źródłem alkoholu w szarej strefie jest spirytus przemysłowy. Analizy chemiczne wskazują, że może 
być to alkohol odkażony, który wcześniej był całkowicie skażony (np. metoda węgierska i słoweńska: miesza-
niny izopropanolu, tert-butanolu i benzoesanu denatonium), częściowo skażony w kraju zawarty w produktach 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (głównie mieszaniny izopropanolu i benzoesanu denatonium), oraz 
alkohol zawarty w produktach przemysłowych sprowadzanych z zagranicy (nie zawsze wymagane skażenie).

Przepisy dotyczące klasyfikacji wyrobów alkoholowych budzą w praktyce wiele zastrzeżeń i rozbieżności, 
o czym świadczy między innymi wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2015 r., który uchylił zaskarżoną 
interpretację indywidualną wydaną przez ministra finansów. W uzasadnieniu do wyroku sąd wskazał, że „je-
dynym podmiotem odpowiedzialnym za niedostateczne konstrukcje przepisów prawa jest ustawodawca i to 
w jego mocy jest podjęcie ewentualnych działań naprawczych. Brak logicznego wywodu, czyli arbitralność 
stanowiska, pozwala uznać zaskarżoną interpretację za nieuprawnione uzupełnienie zapisów prawa przez 
ministra finansów”.

Mając to na uwadze, zwracam się z pytaniami. 
1. Czy Ministerstwo Finansów dostrzega problem niejasnych przepisów dotyczących klasyfikacji skażonego 

alkoholu? 
2. Jak resort szacuje skalę nieprawidłowości w zakresie alkoholu całkowicie skażonego, częściowo skażonego 

w kraju oraz alkoholu zawartego w produktach przemysłowych sprowadzanych z zagranicy? 
3. Czy na podstawie działań kontrolnych Służby Celnej oraz innych państwowych organów Ministerstwo 

Finansów prowadzi prace analityczne pod kątem opracowania założeń wyjaśniających przepisy podatkowe 
i jednocześnie uszczelniające system prawa?

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
W ostatnich latach w naszym kraju realizowano wielki program modernizacji linii kolejowych o podsta-

wowym znaczeniu dla sieci transportu kolejowego w Polsce. Dzięki temu z roku na rok następuje odradzanie 
i rozwój kolejnictwa. Cieszę się z każdej nowej inwestycji, każdego nowego szybkiego połączenia kolejowego. 
Wiem, że w najbliższych latach będą modernizowane także linie kolejowe w województwie pomorskim.

Jedną z takich linii jest linia kolejowa Lębork – Łeba. W przeszłości obsługiwała ona ogromny ruch pasażer-
ski nie tylko jeśli chodzi o relacje lokalne, ale także jeśli chodzi o relacje o zasięgu ogólnopolskim. Przed laty 
codzienne połączenia, w okresie letnim z Warszawą, Bielsko-Białą, Wrocławiem czy Krakowem, były normal-
nością. Niestety ze względu na zły stan techniczny tej drogi ruch ten stopniowo ograniczano, czas przejazdu na 
tym krótkim odcinku wzrósł do ponad godziny. Dojazdy do szkół i pracy zaczął obsługiwać transport drogowy.

Jestem przekonany, że linia Lębork – Łeba będzie odgrywała bardzo ważną rolę w transporcie kolejowym. 
Cieszę się, że została uwzględniona w planie remontu i modernizacji Polskich Linii Kolejowych. Proszę, aby 
stała się jednym z priorytetów inwestycyjnych.

Szanowna Pani Minister, zwracam się do Pani z następującymi pytaniami. 
1. Kiedy rozpocznie się realizacja tej inwestycji i jakie osiągnie parametry po zakończeniu prac? 
2. Kiedy prace na tym odcinku zostaną zakończone i czy obejmą także odnowę przystanków i stacji kole-

jowych?

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Macieja Klimę, Andrzeja Matusiewicza, Waldemara Kraskę,  

Marka Martynowskiego, Andrzeja Pająka,  
Bogdana Pęka i Grzegorza Wojciechowskiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z ważniejszych celów, przed którymi stoi UE oraz rząd RP. 

Dywersyfikacja dostaw surowców energetycznych powinna być podstawą bezpieczeństwa i niezależności pol-
skiej gospodarki. Jednym z kierunków dywersyfikacji dostaw jest rozwijana od kilku lat przez Polskę i Ukrainę 
inwestycja w postaci rurociągu Odessa – Brody – Płock, wpisującego się w ideę Euroazjatyckiego Korytarza 
Transportu Ropy Naftowej (EAKTR).

Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o opinię i odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jakie środki finansowe – publiczne i prywatne, polskie i unijne – zostały zaangażowane w latach 2003–2014 

na inwestycje związane z Euroazjatyckim Korytarzem Transportu Ropy Naftowej Odessa – Brody – Płock, 
a jakie zyski bądź straty poniosły polskie firmy i instytucje, w tym państwowe, zaangażowane w inwestycje 
dotyczące transportu ropy naftowej rurociągu Odessa – Brody – Płock?

2. Czy projekt EAKTR jest jeszcze aktualny? Czy odcinek Brody – Płock będzie kontynuowany?
3. Jakie podmioty uczestniczą w zaangażowaniu kapitałowym w MPR Sarmatia Sp. z o.o.? Jak zmieniało 

się zaangażowanie tych podmiotów?
4. Czy kontynuacja projektu rurociągu Odessa – Brody – Płock ma sens w świetle obecnej sytuacji poli-

tycznej na Ukrainie?
Zwracamy się także z uprzejmą prośbą o podanie kalendarium oraz listy osób i instytucji decydujących 

o inwestycjach związanych z realizacją rurociągu Odessa – Brody – Płock.

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
Andrzej Matusiewicz 
Waldemar Kraska 
Marek Martynowski 
Andrzej Pająk 
Bogdan Pęk 
Grzegorz Wojciechowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Macieja Klimę, Andrzeja Matusiewicza  

i Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Polska, jak wiele krajów Europy Środkowej, odczuwa zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej, nasilające 

się zwłaszcza w związku z konfliktem na Ukrainie. Cięcia w ostatnich latach w zakresie wydatków obronnych 
wielu krajów NATO i wzrost wydatków na obronę FR zmieniają równowagę sił na niekorzyść NATO w Europie. 
Wypowiedzi wielu polityków, generałów, ale także prowokacje militarne ze strony Federacji Rosyjskiej budzą 
niepokój w NATO, w UE. FR narusza traktat o konwencjonalnych siłach w Europie, CFE, łamie traktat o cał-
kowitej likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu, INF. 

W jednym z wywiadów gen. Hans-Lothar Domröse wyraził pogląd, że „jakkolwiek NATO jest zawsze 
gotowe do obrony, to dla każdego kraju najważniejszym priorytetem jest zdolność do samodzielnej obrony. 
Pomoc może mieć zgodnie z art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego charakter polityczny, humanitarny lub woj-
skowy”. Gen. Waldemar Skrzypczak zauważył, że Rosjanie dojdą do Warszawy w ciągu trzech, czterech dni, 
a przerzut wojsk europejskich sojuszników Polski trwałby trzy, cztery tygodnie, a amerykańskich nawet trzy 
miesiące. „NATO może się spóźnić z pomocą dla Polski”. „Nasz kraj musi być przygotowany na scenariusz 
najbardziej kryzysowy, czyli wojny na dużą skalę, bo NATO może się mocno spóźnić z pomocą dla Polski” – 
przekonywał emerytowany generał dywizji Leon Komornicki podczas debaty „Stan sił obronnych RP”. Były 
dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Lech Majewski – w artykule „Na wojnę musimy być 
przygotowani” mówi, podobnie jak wielu innych generałów czynnej służby, o licznych programach moderniza-
cyjnych i podjętych reformach w SZ RP. Natomiast liczne grono generałów w stanie spoczynku zwraca uwagę 
na wiele nieprawidłowości, zaniedbań, wręcz braków w polskiej armii. Szanowna Pani Premier, jaka jest więc 
prawda o SZ RP? Dlaczego w latach 2008–2014 nie zrealizowano zapisanych w ustawach budżetowych 8–10 
miliardów zł w dziale przeznaczonym dla MON?

Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania i opinie w następujących 
kwestiach.

1. Czy SZ RP są w stanie, a jeśli tak, to ewentualnie przez jaki okres, stawiać zbrojny opór, bronić samo-
dzielnie terytorium RP przed agresją zbrojną ze strony innych państw?

2. Jakie działania podejmowane są w celu poprawy edukacji obronnej w szkolnictwie średnim, wyższym?
3. Jakie działania podejmuje rząd RP w celu rozwoju wojsk obrony terytorialnej? Jaką rolę odgrywa OTK 

i jakie ma znaczenie dla sił obronnych Polski w ocenie i opinii MON?
4. „Rezerwiści nie wygrają wojny. Teraz liczy się żołnierz zawodowy” – takie stanowisko prezentuje w wy-

wiadzie medialnym jeden z podsekretarzy stanu w MON w br. Jakie jest stanowisko rządu RP, MON w tym 
zakresie? Przecież „armia bez zaplecza rezerw osobowych, w tym także oficerów, jest armią jednorazowego 
użytku”. Jak często aktualizowane są dane o liczbie zdolnych do noszenia broni (kat. A, B, wiek 18–60, wy-
padki, choroby przewlekłe, emigracja)?

5. Czy w latach 2008–2014 rozwój strategii obronnej RP, rozwój potencjału militarnego, wydatków na 
obronę przyczyniły się do rozwoju sił obronnych skutecznie przeciwdziałających ewentualnemu agresorowi?

6. Jak rozwijane są systemy innowacyjności w przemyśle obronnym, MON, kto je nadzoruje, ewentualnie 
koordynuje? Czy prawdą jest, że Polska w latach 2003–2007 zajmowała piętnaste miejsce na liście eksporte-
rów uzbrojenia, a w latach 2008–2012 spadła na pozycję dwudziestą trzecią, a w zakresie importu uzbrojenia 
zanotowano w latach 2008–2012 spadek aż o 47% w porównaniu z latami 2003–2007?

7. W jakim zakresie polski przemysł obronny jest w stanie sprostać potrzebom SZ RP, w tym również 
w warunkach wojennych? Ile uczelni wyższych (technicznych) ma zawarte umowy z MON oraz przemysłem 
obronnym?

8. Od kilku lat obserwujemy zły stan OC, według NIK nie podjęto wystarczających działań w zakresie 
cyberbezpieczeństwa RP. Jakie działania planuje podjąć rząd RP w celu poprawy tej sytuacji?
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9. Czy w realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP istnieją opóźnienia? A jeśli tak, to 
w jakich ewentualnie planach operacyjnych? Czy i kiedy, ewentualnie przez kogo, został przeprowadzony audyt 
zewnętrzny w MON oceniający PMT SZ RP?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
Andrzej Matusiewicz 
Waldemar Kraska
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Knosalę

Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego

Postęp techniczny sprawia, że w najbliższej przyszłości możemy oczekiwać dalszego upowszechniania 
rozwiązań umożliwiających gromadzenie i przetwarzanie szczególnego rodzaju danych osobowych, jakimi są 
dane biometryczne (na przykład linie papilarne, geometria twarzy lub dłoni, siatkówka oka, głos). Nie ulega 
wątpliwości, że dane tego rodzaju będą wykorzystywane nie tylko przez podmioty publiczne (aktualnie na przy-
kład na potrzeby wyrobienia paszportu), ale również przez podmioty prywatne. Potwierdzeniem tej tezy niech 
będzie zapowiedź jednego z największych polskich banków dotycząca wykorzystania danych biometrycznych 
do identyfikacji klientów. Wskazany problem przestaje być zatem zagadnieniem czysto teoretycznym. 

Bazując na obecnych doświadczeniach związanych ze skutkami nieuprawnionego dostępu do podstawowych 
danych osobowych, jak imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania lub zameldowania, należy 
przypuszczać, że w przypadku kradzieży danych biometrycznych skutki te mogą być znacznie bardziej dotkliwe. 
Pamiętać należy przy tym, że podstawową cechą danych biometrycznych jest ich niezmienność. Proszę Pana 
Ministra o dokonanie przeglądu obowiązujących aktualnie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych 
w celu wypracowania takich rozwiązań prawnych, które umożliwią szczególną ochronę danych biometrycznych.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Knosalę

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Jak wynika z obowiązującej aktualnie podstawy programowej, dzieci w klasach I–III powinny nabyć wiedzę 
w zakresie tego, do kogo mają się zwrócić w razie konieczności udzielenia pierwszej pomocy, oraz umiejęt-
ność samodzielnego wezwania tej pomocy. W nieco szerszym zakresie wiedza dotycząca pierwszej pomocy 
przekazywana jest młodzieży gimnazjalnej oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu 
edukacja dla bezpieczeństwa.

W mojej ocenie warto rozważyć jednak, aby już od pierwszych klas szkoły podstawowej uczyć dzieci ele-
mentarnych zasad udzielania pierwszej pomocy. W przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych warto 
z kolei wprowadzić obowiązkowy instruktaż w zakresie obsługi, coraz powszechniej spotykanego, automatycz-
nego defibrylatora zewnętrznego. Chciałbym przy tym gorąco zachęcić Panią Minister do tego, aby zajęciom 
dotyczącym zasad udzielania pierwszej pomocy, na wszystkich etapach edukacji szkolnej, nadać odpowiednią 
rangę, na przykład poprzez uznanie ich za zajęcia edukacyjne (z określoną liczbą godzin i odpowiednią adno-
tacją na świadectwie).

Jak bowiem powszechnie wiadomo, że w wielu przypadkach to właśnie nieznajomość elementarnych zasad 
ratowania życia przesądza o biernej postawie skutkującej nieudzieleniem pierwszej pomocy. Wprowadzenie 
proponowanych rozwiązań pomoże kształtować właściwe postawy społeczne i niewątpliwie będzie procento-
wać w przyszłości.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Knosalę

Oświadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej

Art. 118a w związku z art. 110 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym uzależnia możliwość przeniesienia 
nauczyciela akademickiego na inne stanowisko naukowo-dydaktyczne, naukowe lub dydaktyczne od przepro-
wadzenia otwartego konkursu. Zatem w przypadku uzyskania przez danego pracownika wyższego stopnia 
naukowego lub tytułu naukowego uczelnia wyższa nie ma możliwości, aby w sposób uznaniowy zaproponować 
mu wyższe stanowisko, bowiem w każdym przypadku musi ona rozpisać konkurs. Wprawdzie takie rozwiązanie 
służyć może zapewnieniu odpowiednich standardów odnoszących się do przejrzystości awansów, jednakże, 
z drugiej strony, może ono też stanowić istotne ograniczenie rozwoju kadry akademickiej. Co więcej, należy 
zauważyć, iż analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku nauczycieli akademickich niewywiązujących się 
należycie ze swoich obowiązków. W takim przypadku przeniesienie na niższe stanowisko również wymaga 
rozpisania osobnego konkursu. 

Na marginesie zauważyć wypada, że sytuacja przedstawia się inaczej w przypadku instytutów badawczych 
oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk. W ustawach dotyczących działalności tych podmiotów mowa jest 
o zatrudnieniu pracownika, przez co rozumie się pierwsze nawiązanie stosunku pracy z instytutem. Prawo 
o szkolnictwie wyższym odnosi się do zatrudnienia na konkretnych stanowiskach, stąd konieczność rozpisywa-
nia konkursów w przypadku każdej próby awansowania pracownika lub przeniesienia go na inne stanowisko.

Proszę Panią Minister o przeanalizowanie przedstawionego problemu oraz o ewentualne podjęcie stosownych 
działań w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań ustawowych.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Oświadczenie złożone  
przez senatora Marka Martynowskiego

Oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Szanowna Pani Prezydent!
Od pewnego czasu zgłaszają się do mnie osoby, które ZTM w Warszawie wzywa do uiszczenia należności 

tytułem jazdy środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu. Roszczenia te dotyczą zdarzeń sprzed co 
najmniej kilku lat. Jak wiadomo, zgodnie z zapisami ustawy – Prawo przewozowe, a dokładnie art. 77 tejże 
ustawy, roszczenia te przedawniają się po upływie roku.

Stąd też kieruję do Pani Prezydent zapytanie, czy posiada Pani jakiekolwiek informacje co do faktu zaist-
nienia owego procederu. Jeśli tak, to prosimy uprzejmie o odpowiedź, ile tego rodzaju „spóźnionych” wezwań 
dotychczas wystosowano.

Z poważaniem 
Marek Martynowski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Michalskiego

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

W związku z pismem z dnia 23 czerwca 2015 r. naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubaniu (EA/511-
64/2015/K), będącym odpowiedzią na pismo burmistrza Olszyny z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie możliwości 
zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Olszyną oraz naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Lubaniu w zakresie 
przejęcia od naczelnika Urzędu Skarbowego zadania egzekucji administracyjnej należności pieniężnej z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, proszę o wyjaśnienie, czy w obecnym stanie prawnym 
możliwe jest zawieranie takich porozumień.

Zgodnie z treścią odpowiedzi naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubaniu departament administracji fi-
nansowej w Ministerstwie Finansów poinformował, że wejście w życie w dniu 1 kwietnia 2015 r. regulacji 
pozwalających na zawieranie porozumień w sprawie przejęcia postępowania egzekucyjnego z tytułu należno-
ści za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminy nie zostało uwzględnione w budżecie na 2015 r. 
i w związku z tym nie jest obecnie możliwe zawieranie takich porozumień.

Niektóre gminy zgłosiły propozycję zawarcia porozumień przy jednoczesnej rezygnacji z zapewnień środ-
ków na realizację zadań z zakresu egzekucji administracyjnej, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami 
nie jest to możliwe – opinię taką przekazała Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych w dniu 12 maja 
2015 r. (KRRIO-0718/II/21/2015).

Proszę o wyjaśnienie stanu faktycznego oraz zajęcie stanowiska, czy zgodnie z treścią obowiązującej ustawy 
naczelnik urzędu skarbowego może odmówić podpisania porozumienia z gminą niezależnie od tego, czy z tym 
porozumieniem wiążą się koszty lub ich brak.

Jan Michalski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
W nocy z 7 na 8 lipca przeszły nad Polską burze, które spowodowały (głównie poprzez przewracanie drzew 

na tory i trakcje kolejowe) zablokowanie trzydziestu linii kolejowych, odwołanie pięćdziesięciu czterech pocią-
gów i opóźnienie około dwustu pięćdziesięciu kolejnych. W wielu przypadkach wspomniane opóźnienie było 
liczone w setkach minut.

Kolej jest strategiczną dziedziną działalności państwa, „krwiobiegiem gospodarki”, ale też infrastrukturą 
pozwalającą się poruszać wszystkim ludziom. Od początku kadencji zabiegam o pochylenie się rządu nad pro-
blemem „zszycia” Polski, a zwłaszcza „przybliżenia” mego rodzinnego Wrocławia do Warszawy.

Czy nie jest to groteskowa sytuacja, że próbujemy gonić światową czołówkę, a nie jesteśmy w stanie przy-
gotować się na nadejście mocniejszej, ale nie ekstremalnej burzy? Znamy przecież doskonale nasze warunki 
klimatyczne.

Jak mi relacjonowano, jeden z zagranicznych gości, powiadomiony o przewróceniu się drzew na tory, pytał: 
tak nagle wyrosły i nikt nie zauważył, aż było za późno?

W związku ze wspomnianymi kwestiami kieruję do Pani następujące pytania.
1. Czy zarządcy linii kolejowych mają obowiązek (oraz prawa konieczne do jego realizacji) wycinania drzew, 

których stan wskazuje na możliwość ich połamania się w czasie burzy, rosnących w takim miejscu, że istnieje 
ryzyko ich upadku na tory? Czy są kontrolowani pod względem jakości wywiązywania się ze wspomnianego 
zadania?

2. W przypadku zablokowania linii kolejowej kluczowa staje się możliwość szybkiego zorganizowania objaz-
du. Czy Pani zdaniem przedwczorajsze wydarzenia nie pokazują dobitnie, że istnieje konieczność rewitalizacji 
linii kolejowej Wrocław – Łódź przez Wieruszów i Sieradz, o którą to rewitalizację Wrocław apeluje od kilku 
lat, a która pozwoliłaby podróżować konwencjonalnym pociągiem z Wrocławia do Warszawy w 2,5 godziny?

Z szacunkiem 
Jarosław Obremski 



330
78. posiedzenie Senatu w dniach 8, 9 i 10 lipca 2015 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 78. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Wrocław przygotowuje się do objęcia tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, który będzie nosić przez cały 
2016 r. Do tego ogromnie ważnego dla Wrocławia i wrocławian wydarzenia zostało mniej niż pół roku.

Pomimo wielu wysiłków organizacyjnych i wytężonej prawie pięcioletniej pracy całość przedsięwzięcia stoi 
pod wielkim znakiem zapytania, ponieważ Wrocław do dnia dzisiejszego nie otrzymał wsparcia rządowego na 
wspomniane przedsięwzięcie. Wsparcia, które Rada Ministrów zagwarantowała uchwałą nr 172/2009 z dnia 
2 października 2009 r. W §2 pkt 7 Rada Ministrów gwarantuje, że minister właściwy do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego wystąpi z wnioskiem o ustanowienie programu wieloletniego na lata 2014–2016 w celu 
wsparcia miasta, które otrzyma tytuł ESK.

Prace i konsultacje pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Biurem Festiwalowym 
Impart 2016 (głównym koordynatorem ESK Wrocław 2016) mające na celu doprowadzenie do uchwalenia 
programu wieloletniego trwają nieprzerwanie od 2013 r. W tym czasie kształt programu, głównie na wniosek 
MKiDN, zmieniał się kilkukrotnie. Ponadto, procedowana kwota dofinansowania zmalała z obiecanych jeszcze 
przez ministra Zdrojewskiego 200 milionów zł do 99 milionów zł na lata 2016–2017 (należy zaznaczyć, że na 
działania związane z ESK w roku 2015 MKiDN przeznaczyło 20 milionów zł).

Biuro Festiwalowe Impart 2016 w marcu bieżącego roku przedłożyło w MKiDN gotowy projekt programu 
wieloletniego „Europejska Stolica Kultury 2016”. W proponowanym kształcie projekt przeszedł konsultacje 
społeczne, trwające od 20 marca do 24 kwietnia 2015 r. Następnie pomyślnie przeszedł konsultacje międzyre-
sortowe i pismem z dnia 10 czerwca bieżącego roku został przekazany przez MKiDN do pana Macieja Berka, 
sekretarza Rady Ministrów, z prośbą rozpatrzenie projektu przez Radę Ministrów.

Niestety, do dnia dzisiejszego projekt nie wszedł pod obrady Rady Ministrów. Nierozpatrzenie wspomnia-
nej sprawy przez Radę Ministrów w nadchodzącym tygodniu postawi pod znakiem zapytania finansowanie 
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Konsekwencją będzie niewłączenie PW ESK 2016 do budżetu na 
rok 2016.

Nieotrzymanie dodatkowych 99 milionów zł będzie się wiązało z okrojeniem przyszłorocznym obchodów. 
Tym samym Wrocław nie będzie w stanie godnie reprezentować polskiej kultury na arenie międzynarodowej. 
Uniemożliwi się również mieszkańcom Wrocławia realizację ważnych z punktu widzenia lokalnych społeczności 
wydarzeń artystycznych. O wsparcie programu ESK z budżetu centralnego wielokrotnie w swoich raportach 
apelował Panel Monitorująco-Doradczy Komisji Europejskiej, który nadzoruje przygotowania Wrocławia do 
objęcia tytułu w 2016 r. Przedstawiciele panelu poruszają wspomniany temat także w ostatnim raporcie, z kwiet-
nia bieżącego roku, w którym wyrażają głębokie zaniepokojenie brakiem wsparcia rządowego i zauważają, że 
jego brak może narazić organizację ESK w 2016 r. na niepowodzenie.

Szanowna Pani Minister, w związku z przedstawionymi kwestiami apeluję o zajęcie stanowiska we wspo-
mnianej sprawie i odpowiedź na pytanie, kiedy PW ESK 2016 zostanie poddany pod obrady Rady Ministrów.

Z poważaniem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych świadczenie takie może być 

przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli trzydziestoletni staż pracy, w tym dwadzieścia lat dotyczy pracy 
nauczycielskiej. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014–2032, począwszy od 55. roku 
życia aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompen-
sacyjnego jest taka sama jak emerytury pomostowej. W myśl ustawy świadczenie przysługuje nauczycielom 
pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Niestety, pominięto nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących w centrach kształcenia praktycznego 
(CKP). Są oni objęci Kartą Nauczyciela, dotyczą ich te same co innych zasady zdobywania awansu zawodowego 
i pracy, a także podlegają nadzorowi kuratora oświaty. Ucząc młodzież, realizują tę samą podstawę programową 
kształcenia co nauczyciele z centrów kształcenia ustawicznego, którzy są uprawnieni do przejścia na świadczenia 
kompensacyjne. Zwłaszcza nie ma różnicy między objętymi świadczeniem nauczycielami z centrów kształce-
nia ustawicznego a nauczycielami z centrów kształcenia praktycznego, którzy nie mają do niego prawa. Część 
centrów kształcenia praktycznego tworzy całość z zespołami szkół i wówczas nauczyciele tam uczący mają 
prawo do świadczeń, prawa takiego nie mają zaś nauczyciele z centrów niepołączonych ze szkołami.

Szanowny Panie Ministrze, czy wobec tej nierówności względem prawa, spowodowanej tym, że wymieniona 
grupa jest mała i niezbyt znana, planowane są zmiany ustawy mające dać nauczycielom CKP prawa równe 
z prawami innych nauczycieli?

Z szacunkiem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone  
przez senatora Andrzeja Pająka 

Oświadczenie skierowane do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka oraz do prezesa Sądu Okręgowego 
w Poznaniu Henryka Komisarskiego

Szanowni Państwo!
Pragnę zainteresować Państwa sprawą, która toczy się obecnie przed Sądem Okręgowym w Koninie. Istota 

tego postępowania związana jest z faktem, że w dniu 10 września 2014 r. Jacek L. złożył pozew o rozwód 
w sprawie przeciwko Małgorzacie L. wraz z wnioskiem o zabezpieczenie kontaktów z małoletnim synem Filipem 
L. Jak wynika z moich informacji, wniosek ów nie został rozpoznany do dnia 1 lipca 2015 r. Dopiero w dniu 
1 lipca 2015 r. sąd przyznał ojcu kontakty, które będą się odbywać we W. w siedzibie komendy Policji – w tak 
zwanym niebieskim pokoju, czyli w miejscu, w którym przesłuchiwani są małoletni, dzieci ofiary przestępstw. 
Kontakty te będą odbywały się sporadycznie – trzy razy w miesiącu przez dwie godziny – oraz w obecności 
kuratora rodzinnego z Sądu Rejonowego w W. Jak twierdzi pan Jacek L., matka małoletniego, Małgorzata L., 
również jest kuratorem w Sądzie Rejonowym w W. Dlatego też prosimy Pana Rzecznika, ażeby rozważył włą-
czenie się do niniejszego postępowania i zbadanie, czy taka forma i częstotliwość kontaktów z dzieckiem jest 
odpowiednia w tym przypadku oraz czy nie wpłynie ona negatywnie na zachowanie więzi małoletniego z ojcem.

Szanowny Panie Prezesie, niniejsze postępowanie toczyło się uprzednio w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. 
W związku z faktem, iż ojciec powódki, sędzia, orzeka w SO w Poznaniu, dokonano wyłączenia wszystkich 
sędziów, po czym przeniesiono sprawę do SO w Koninie, gdzie rozpoznaje ją sędzia M. Krzyżak. W związku 
z tym prosimy o udzielenie informacji, w jakich latach sędzia Krzyżak sądziła w Sądzie Okręgowym w Poznaniu 
oraz czy ten okres pokrywa się w części z okresem sądzenia przez sędziego, ojca powódki.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
W związku z odpowiedzią z dnia 17 czerwca bieżącego roku na oświadczenie złożone przeze mnie w dniu 

7 maja bieżącego roku proszę o udzielenie dodatkowych informacji.
W odpowiedzi na pytanie o sposób dostosowania prawa krajowego do ratyfikowanej Konwencji o zapo-

bieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przedstawiony zostaje szereg czynności 
podejmowanych przez różne instytucje, w tym projekty nowelizacji ustaw. W związku z tym proszę o dopre-
cyzowanie, które z tych czynności zostaną zrealizowane do końca obecnej kadencji Sejmu.

Z poważaniem 
Andrzej Person 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z odpowiedzią Pana Ministra z dnia 23 grudnia 2014 r. na moje oświadczenie złożone 25 listopada 

2014 r., dotyczące budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle w okolicach Włocławka, proszę o udzielenie 
informacji w następującej sprawie.

Ze wspomnianej odpowiedzi wynikało, że od 25 listopada 2014 r. do 26 maja bieżącego roku miały trwać 
konsultacje społeczne projektu aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, w którym 
zostało uwzględnione zadanie „Budowa stopnia wodnego poniżej Włocławka”. Ponadto brak jednoznacznej 
lokalizacji inwestycji zostaje wskazany jako jedyna przyczyna braku oceny zgodności przedmiotowego zada-
nia z Ramową Dyrektywą Wodną. Ocena zgodności będzie możliwa po zakończeniu prac nad opracowywaną 
obecnie koncepcją ochrony przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły, od Włocławka do jej ujścia 
do Zatoki Gdańskiej, która wówczas była w trakcie prac odbiorowych. W związku z tym proszę o udzielenie 
informacji na następujące pytania.

1. Jaki jest wynik ww. konsultacji społecznych?
2. Czy została określona jednoznaczna lokalizacja inwestycji, niezbędna do oceny zgodności z Ramową 

Dyrektywą Wodną?
3. Jaki jest wynik prac nad ww. koncepcją?

Z poważaniem 
Andrzej Person
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Oświadczenie złożone  
przez senatora Bogdana Pęka 

Oświadczenie skierowane do prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Zwracam się z prośbą o ponowne przeanalizowanie decyzji nr ZDM/GKUP/AGR/130/16516-OT/2012 
i umorzenie opłat.

Wnioskodawca jadący samochodem oznakowanym znakiem świadczącym, że porusza się nim osoba nie-
pełnosprawna, zatrzymał się w miejscu niedozwolonym. Pojazd został na zlecenie władz miasta zholowany na 
parking, a jego właściciel obciążony kwotą 1 tysiąca 153 zł. Jest on osobą niepełnosprawną o bardzo niskich 
dochodach i kwota ta stanowi niewspółmierne obciążenie i faktycznie niewspółmierną karę. Narażenie na 
takie koszty osób niepełnosprawnych mających bardzo niskie dochody, na poziomie zbliżonym do minimum 
egzystencji, stanowi naszym zdaniem rażące naruszenie zasad współżycia społecznego i jest upokarzające.

Jeszcze raz proszę o przeanalizowanie i zmianę tej rażąco niesprawiedliwej decyzji, uderzającej w podstawy 
egzystencji osoby niepełnosprawnej.

Z poważaniem 
Bogdan Pęk 
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Bogdana Pęka i Grzegorza Wojciechowskiego 

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracamy się do Pana z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie dramatycznej sytuacji na rynku owoców 

miękkich.
Jak powszechnie wiadomo, ceny na przykład porzeczek spadły w skupach już do 30 gr. Prosimy zatem o in-

formację, jakie działania Pan podjął bądź zamierza podjąć w celu poprawy obecnego położenia producentów 
porzeczek. Istnieje bowiem uzasadnione podejrzenie istnienia zmowy cenowej na rynku krajowym.

Z poważaniem 
Bogdan Pęk 
Grzegorz Wojciechowski 
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Bogdana Pęka i Grzegorza Wojciechowskiego 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej śledztwa smoleńskiego. Prosimy mianowicie 

wskazać, na jakim etapie obecnie jest postępowanie, jakie czynności dowodowe są obecnie prowadzone w tej 
sprawie oraz – co najistotniejsze – kiedy należy spodziewać się jej zakończenia.

Z poważaniem 
Bogdan Pęk 
Grzegorz Wojciechowski 
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Bogdana Pęka i Grzegorza Wojciechowskiego 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Zwracamy się z prośbą do Pana Ministra o objęcie szczególnym nadzorem oraz o przeniesienie postępowania 
Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie do innej jednostki. Z okoliczności przedstawionych przez rodziców po-
bitej ze skutkiem śmiertelnym osoby wynika, że ze sprawą mogą mieć związek osoby prowadzące dochodzenie, 
co w oczywisty sposób wyklucza rzetelność postępowania. O prawdziwości tego powiązania mogą świadczyć 
zaniechania w badaniu dowodów.

Z poważaniem 
Bogdan Pęk 
Grzegorz Wojciechowski 
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Zdzisława Pupę, Grzegorza Wojciechowskiego,  
Przemysława Błaszczyka, Janinę Sagatowską,  

Dorotę Czudowską, Mieczysława Gila,  
Wiesława Dobkowskiego, Stanisława Gogacza,  
Grzegorza Czeleja, Jerzego Chróścikowskiego,  
Kazimierza Wiatra, Wojciecha Skurkiewicza,  

Alicję Zając i Stanisława Koguta 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki

Z publikacji medialnych, m.in. w programie „Sprawa dla Reportera” w TVP1 z 2 lipca 2015 r., wyłania się 
podejrzenie nieprawidłowości w zakresie odbierania rodzicom dzieci przez Sąd Rejonowy w Nisku. W związku 
z tym prosimy, by Pan Minister sprawdził wszystkie postępowania o odebranie dzieci prowadzone przez Sąd 
Rejonowy w Nisku w okresie ostatnich pięciu lat i udzielił odpowiedzi na następujące pytania.

Po pierwsze, w stosunku do ilu dzieci Sąd Rejonowy w Nisku wydał postanowienie (końcowe bądź w formie 
zabezpieczenia) o odebraniu dzieci ich rodzinom biologicznym?

Po drugie, ile z tych dzieci zostało umieszczonych w placówkach opiekuńczych, a ile w rodzinach zastęp-
czych?

Po trzecie, co do ilu dzieci odebranych rodzicom na podstawie orzeczeń Sądu Rejonowego w Nisku zostały 
wydane orzeczenia o ich adopcji, w ilu przypadkach była to adopcja na rzecz rodzin adopcyjnych w kraju, 
a w ilu za granicą?

Po czwarte, czy były takie przypadki, że w wyniku odebrania dzieci doszło do rozdzielenia rodzeństwa 
i umieszczenia go w różnych miejscach? Ile było takich orzeczeń, ilu rodzin oraz jakiej liczby rodzeństwa takie 
orzeczenia dotyczyły?

Po piąte, w ilu przypadkach odebrania dzieci powodem odebrania była przemoc rodziców, stwierdzona 
prawomocnym wyrokiem sądowym, a w ilu inne okoliczności?

Po szóste, czy były takie przypadki, że odebranie dzieci dotyczyło tylko części rodzeństwa, a pozostała 
część pozostawiona została rodzicom? Jeśli tak, ilu rodzin dotyczyły takie sytuacje?

Po siódme, czy były przypadki odebrania jakiejkolwiek rodzinie dzieci przewlekle chorych bądź niepełno-
sprawnych?

Po ósme, czy w okresie ostatnich pięciu lat wpływały skargi na Sąd Rejonowy w Nisku dotyczące odbiera-
nia dzieci przestępcom? Jeśli tak, ile było takich skarg, czy zostały one zbadane i przez kogo, jaki był wynik 
badania tych skarg?

Prosimy, by Pan Minister zapoznał się z uzasadnieniem postanowienia o odebraniu dzieci rodzinie państwa 
B. i rozważył pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego, który jest autorem tego uzasadnienia, 
oraz kuratora, który dostarczył informacji będących podstawą tego postanowienia.

Podstawę do odpowiedzialności dyscyplinarnej dostrzegamy w tym, że sąd, uzasadniając zabranie dzieci, 
użył absolutnie niedopuszczalnych argumentów, a mianowicie:

1. zażądał od rodziców usunięcia z mieszkania psa i królika (należy w tym upatrywać aktu psychicznego 
okrucieństwa, zarówno wobec dzieci związanych emocjonalnie ze zwierzętami, jak i wobec samych zwierząt);

2. powołał się na anonimowe informacje o rzekomo złej opinii ojca dzieci (posługiwanie się anonimowymi 
opiniami jest niedopuszczalnym nadużyciem);

3. jako okoliczność uzasadniającą odebranie dzieci wskazał m.in. fakt niezapłacenia przez rodziców składki 
szkolnej w wysokości 10 zł, a ponadto powołał się na taką okoliczność, że rodzice dzieci są zadłużeni (pomijam 
rzetelność tej informacji, ale jest to niedopuszczalne wiązanie kwestii opiekuńczych ze statusem materialnym 
rodziny, albowiem ani bieda, ani tym bardziej zadłużenie nie mogą stanowić okoliczności uzasadniających 
odbieranie dzieci);

4. powołał się na okoliczności wskazujące na wykluczenie dziecka i jego izolację oraz przejawy znęcania się 
nad nim w grupie rówieśniczej w szkole (tego rodzaju okoliczności w żadnym razie nie mogą usprawiedliwiać 
odbierania dzieci rodzicom);
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5. przywołał taką okoliczność, że rodzice nie wykupili dziecku obiadów w szkole (co również jest niedo-
puszczalną argumentacją, zważywszy że dzieci nie były niedożywione, a korzystanie z obiadów szkolnych nie 
jest przymusowe).

Prosimy również Pana Ministra o skontrolowanie prawidłowości postępowania wobec dwójki dzieci zabranych 
pani Katarzynie M. Dzieci te z nieznanych powodów (wiele wskazuje, że był to odwet sądu na matce dzieci za 
jej publiczne wystąpienie z krytyką sądu) zostały nagle przeniesione z placówki opiekuńczej w pobliżu miejsca 
zamieszkania do placówki odległej o 80 km, do której matka ma utrudniony dojazd, ponieważ wiąże się on 
z ciężkim do udźwignięcia wysiłkiem. De facto zmierza to do oderwania matki od dzieci.

Prosimy również o podanie informacji, ilu sędziów wydawało w okresie ostatnich pięciu lat w Sądzie 
Rejonowym w Nisku orzeczenia o odebraniu dzieci rodzicom.

Prosimy o wyjaśnienie, czy w Sądzie Rejonowym w Nisku ma miejsce bądź miał miejsce w przeszłości 
fakt zatrudnienia na stanowisku kuratora osoby należącej do kręgu osób najbliższych sędziemu tego sądu orze-
kającemu w sprawach rodzinnych. Jeśli taki fakt miał miejsce, to czy był on przedmiotem jakiejś interwencji 
służbowej? A jeśli tak, to jakiej?

Z poważaniem 
Zdzisław Pupa 
Grzegorz Wojciechowski 
Przemysław Błaszczyk 
Janina Sagatowska 
Dorota Czudowska 
Mieczysław Gil 
Wiesław Dobkowski 
Stanisław Gogacz 
Grzegorz Czelej 
Jerzy Chróścikowski 
Kazimierz Wiatr 
Wojciech Skurkiewicz 
Alicja Zając 
Stanisław Kogut
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Borysa Budki

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z art. 16 ust. 1 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz art. 9a §2 

ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych proszę o udzielenie informacji w sprawie pana 
Piotra S., toczącej się przed Sądem Okręgowym w Gliwicach Oddział Zamiejscowy w R., o zadośćuczynienie 
i rentę wyrównawczą z tytułu wypadku przy pracy.

Chodzi o to, że sąd nie przeprowadził czynności wyjaśniających, mających na celu:
a) dokładniejsze określenie zgłoszonych żądań;
b) naświetlenie stanowisk stron oraz skłonienie ich do pojednania i zawarcia ugody;
c) ustalenie, jakie z istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności są sporne między stronami oraz czy 

i jakie dowody należy przeprowadzić w celu ich poznania;
d) wyjaśnienie innych okoliczności, mających znaczenie dla prawidłowego i szybkiego rozstrzygnięcia 

sprawy;
e) niedopuszczenie dowodów koniecznych do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
Ponadto sąd wbrew kodeksowi pracy i przepisom wykonawczym przerzucił ciężar dowodów na pracownika, 

choć to pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej i sporządzenia dokumentów powy-
padkowych. Wymusił na pracowniku dodatkowe, zbędne wydatki, choć jest on zwolniony z kosztów sądowych, 
dopuszczając początkowo dowody z nagrań audio niezbędnych do rozpoznania istoty sprawy, następnie nakazał 
sporządzić transkrypcję pod rygorem odrzucenia, ostatecznie oddalił dowody z tych nagrań i transkrypcji. 
Zlekceważył lub oddalił najważniejsze wnioski powoda, jego pełnomocnika i MOZ NSZZ „Solidarność’80” 
RP przy KHW SA KWK Mysłowice – Wesoła w Mysłowicach. Pełnomocnik złożył wniosek o wyłączenie 
sądu z uwagi na brak bezstronności i zaufania.

Powstaje pytanie: czy sąd może wydać sprawiedliwy wyrok bez przeprowadzenia rzetelnego procesu i usta-
lenia prawdy? Chodzi o to, że zachowanie sądu pozbawia powoda, pracownika, możliwości obrony jego praw, 
a rażąca wadliwość postępowania dowodowego stanowi tylko zewnętrzne znamiona braku bezstronności, nie-
zależności i niezawisłości, wyraża negatywny stosunek do pracownika i bezprawnie faworyzuje pracodawcę. 
To skutkuje utratą zaufania do sądu i stosowanego prawa.

W związku z tym proszę o następujące informacje zawodowe o pani sędzi prowadzącej proces.
1. Ile lat przepracowała oraz w jakim charakterze przed objęciem stanowiska sędziego?
2. Ile miała spraw pracowniczych?
3. W ilu postępowaniach zabezpieczyła dowody?
4. W ilu procesach dokonała zabezpieczenia powództwa?
5. Ile wyroków wydała na korzyść pracownika?
6. W ilu wyrokach obciążyła pracownika kosztami adwokackimi na rzecz pracodawcy?

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
Proszę o udzielenie informacji w sprawie tragedii górników z 6 października 2014 r. w Kopalni Węgla 

Kamiennego „Mysłowice – Wesoła” Katowickiego Holdingu Węglowego SA, w wyniku której poniosło śmierć 
pięciu pracowników, a dwadzieścia siedem osób doznało ciężkich poparzeń dużej powierzchni ciała. Problem 
polega na tym, że prowadząca śledztwo Prokuratura Okręgowa w Katowicach odmawia dopuszczenia do udziału 
w sprawie MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP przy KHW SA KWK „Mysłowice – Wesoła”, pokrzywdzonym, 
rodzinom zabitych górników oraz ich pełnomocnikowi, r.pr. Tadeuszowi Andrzejewskiemu (Kt 1707). Kopie 
zażaleń wysyłane do prokuratora generalnego są zwracane bez reakcji prokuraturze okręgowej, jakby Prokuratura 
Generalna była tylko biurem przesyłkowym. 

MOZ NSZZ „Solidarność 80” RP złożyła 9 października 2014 r. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez dyrekcję KWK „Mysłowice – Wesoła” Katowicki Holding Węglowy SA, broniąc interesów 
pokrzywdzonych pracowników. Zgodnie z przepisami ustawy o związkach zawodowych związki te reprezentują 
pracowników, osoby bezrobotne, emerytów i rencistów i bronią ich praw, godności, ich interesów zawodowych, 
moralnych i socjalnych. Sprawują też kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczą w nadzorze 
nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Moim zdaniem prokuratura rażąco narusza art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych, skoro 
pełnomocnikowi Tadeuszowi Andrzejewskiemu odmówiła zgody na zapoznanie się z dotychczas zebranym 
materiałem dowodowym w sprawie. W uzasadnieniu napisano, że pełnomocnik lub pokrzywdzeni mają zamiar 
wywierania presji na przesłuchanych w sprawie świadków, a udostępnienie akt w obecnej chwili może znacznie 
utrudnić tok prowadzonego śledztwa. To brzmi jak oskarżenie, a równocześnie wzbudza poczucie krzywdy 
i nieufność do władzy w całym środowisku górniczym.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do pełniącej obowiązki prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Elżbiety 
Łopacińskiej

Szanowna Pani Prezes!
Zwracam się niniejszym w imieniu Polbus Sp. z o.o. – ZUS Sosnowiec, znak pisma 382015040087PRO001, 

znak sprawy 382015040087 – o podjęcie interwencji w sprawie wykonania przez ZUS Sosnowiec w obszarze 
kontroli płatników składek błędnej interpretacji przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych.

Polbus Sp. z o.o. została objęta kontrolą ZUS za okres od listopada 2012 r. do lutego 2015 r. Kontrola zakoń-
czyła się 23 czerwca 2015 r. W toku kontroli m.in. ustalono, iż Polbus Sp. z o.o. zatrudniała na umowę o pracę 
Pawła S., który do 29 lipca 2004 r. był jedynym udziałowcem oraz prezesem zarządu przedmiotowej spółki. 
W dniu 29 lipca 2004 r. Paweł S. sprzedał jeden udział w spółce za kwotę 500 zł Arturowi Ł. Od tego czasu 
spółka przestała być spółką jednoosobową.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, z jej art. 6, obowiązkowym ubezpieczeniom emery-
talnym i rentowym, a także ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność 
gospodarczą, a za osobę prowadzącą działalność gospodarczą uważa się również wspólnika jednoosobowej 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prezes zarządu spółki Paweł S. od 29 lipca 2004 r. nie jest już wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością, zatem powinien podlegać od tego czasu ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym 
na zasadach przewidzianych dla pracowników z tytułu zawartej pomiędzy nim a spółką umowy o pracę. Jednak 
zdaniem kontrolujących z ZUS Paweł S. powinien podlegać ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu jak 
wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powyższa interpretacja powoduje, iż różnica między zapłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne z tytułu zawartej z Pawłem S. umowy o pracę a składkami wyliczonymi jak dla osoby prowadzą-
cej działalność gospodarczą za poprzednie dziesięć lat jest wysoce dotkliwa dla płatnika, tj. Polbus Sp. z o.o., 
a także dla samego Pawła S., gdyż musiałaby nastąpić dopłata składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpie-
czenie zdrowotne za te dziesięć lat. Taka interpretacja o charakterze quasi-podatkowym jest krzywdząca dla 
wspólników spółek wieloosobowych.

ZUS wbrew definicji zawartej w kodeksie spółek handlowych za spółkę jednoosobową uważa bowiem spółkę 
kapitałową, w której występuje dwóch wspólników, w tym wspólnik mniejszościowy, posiadający 1% udziałów 
w spółce. Kodeks spółek handlowych natomiast stanowi wprost, iż za spółkę jednoosobową uważa się spółkę 
kapitałową, w której wszystkie udziały posiada jeden wspólnik. Jak z tego wynika, ZUS próbuje stosować do 
spółek kapitałowych wieloosobowych ze wspólnikiem mniejszościowym przepisy dotyczące obowiązkowych 
ubezpieczeń społecznych dla spółek kapitałowych jednoosobowych, co jest niezgodne ani z polskim systemem 
prawnym, ani z zasadami wykładni i stosowania przepisów prawa. Proszę o podjęcie interwencji w sprawie.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Szewińskiego

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Pragnę zwrócić się do Pani Minister w związku z prośbą o pomoc dla grupy mieszkańców Częstochowy 

dotyczącą ponownego uruchomienia połączenia kolejowego relacji Częstochowa – Opole.
Do czasu remontu torowiska (związanego z planowanymi przejazdami pociągów Pendolino) istniały po-

łączenia osobowe pomiędzy Częstochową a Opolem. Remont się zakończył. Niestety, połączenia nie zostały 
przywrócone – jakoby były one nierentowne. Nie wzięto jednak pod uwagę tego, że przed modernizacją pociągi 
jeździły tam z wyjątkowo niską prędkością, co było powodem rezygnacji pasażerów z przejazdów liniami 
kolejowymi. Podróżni przesiadali się do autobusów lub prywatnych samochodów. Teraz, gdy infrastruktura 
została zmodernizowana, pociągi mogłyby pokonywać trasę w czasie konkurencyjnym wobec samochodów. 
Obecnie brakuje jakiegokolwiek pociągu osobowego relacji Częstochowa – Opole. Na trasie tej kursują wyłącz-
nie pociągi Pendolino obsługujące stacje Częstochowa Stradom – Lubliniec – Opole Główne. Koleje Śląskie 
zapowiedziały ewentualne wprowadzenie pociągów osobowych relacji Częstochowa – Lubliniec w grudniu 
2015 r., lecz nawet gdyby ta zapowiedź została zrealizowana, to problem nadal by istniał, gdyż dalej brakowa-
łoby połączenia kolejowego z Opolem. Rozwiązaniem problemu byłoby utworzenie bezpośredniego połączenia 
Częstochowa – Opole lub Częstochowa – Fosowskie. W przypadku drugiej opcji istnieje możliwość przesiadki 
na pociąg osobowy Przewozów Regionalnych obsługujący linię Opole – Tarnowskie Góry. Obecnie na całej 
linii zmodernizowane są wszystkie perony, na których nie zatrzymuje się żaden pociąg.

Osoby dojeżdżające do pracy z Częstochowy do Lublińca lub dalej na teren województwa opolskiego zo-
stały wykluczone komunikacyjnie. Jeżeli wybierają dojazd do miejsca pracy położonego poza miejscem ich 
zamieszkania, to muszą korzystać wyłącznie z własnych środków transportu. Alternatywne połączenie PKS 
także jest niewystarczające, gdyż autobusy nie zatrzymują się w każdej miejscowości, jeżdżą bardzo rzadko 
i, co najważniejsze, ich wyjazd z Częstochowy jest zbyt późny, co uniemożliwia dojazd do miejsca pracy cho-
ciażby na godzinę 8.00.

Pragnę zaznaczyć, że powyższa sprawa jest znacząca zarówno dla mieszkańców Częstochowy, jak i Opola, 
a także całych powiatów częstochowskiego i lublinieckiego.

Z uwagi na ważny interes społeczny apeluję o przywrócenie połączenia kolejowego na linii Częstochowa – 
Opole, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Z poważaniem 
Andrzej Szewiński 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Proszę, by Pan Prokurator Generalny zweryfikował rzetelność swojej odpowiedzi z dnia 21 maja 2015 r. 
na moje oświadczenie z 16 kwietnia br. dotyczące sprawy pana Remigiusza K. prowadzonej w Prokuraturze 
Rejonowej w Ostrowie Wielkopolskim. W odpowiedzi tej nie odniósł się Pan do kwestii zasadności aresztu 
tymczasowego zastosowanego wobec Remigiusza K. w sytuacji, gdy zarzucane mu jest przestępstwo nieumyśl-
ne, to jest spowodowanie wypadku drogowego bez spożycia alkoholu i w okolicznościach niewskazujących na 
jakieś szczególnie rażące naruszenie zasad ruchu drogowego. 

Pomijam wątpliwości co do zasadności obarczenia pana Remigiusza K. winą za zaistniały wypadek (to oceni 
sąd), ale powiem, że doświadczenia wynikające z praktyki wskazują, że w przypadku tego rodzaju zarzutów 
w zdecydowanej większości spraw wymierzane są kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich 
wykonania. Nie wydaje się zatem, by w przypadku pana K. stosowanie aresztu miało jakiekolwiek podstawy. 

Pańska odpowiedź nie usuwa obaw, że aresztowanie pana K. nie było wynikiem okoliczności procesowych, 
lecz mogło być efektem represji spowodowanej pozamerytorycznymi względami, być może takimi, jakie su-
gerowała cytowana w oświadczeniu publikacja redaktora Pytlakowskiego. Proszę ponadto, by sprawdził Pan, 
czy rzeczywiście żona zmarłego w tym wypadku człowieka skierowała do Prokuratora Generalnego pismo, 
o którym Pan wspomina w odpowiedzi na oświadczenie, albowiem według mojej wiedzy zmarły w tym wy-
padku mężczyzna był w chwili śmierci kawalerem.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do ministra sprawiedliwości 
Borysa Budki oraz do komendanta głównego Policji Krzysztofa Gajewskiego

Szanowni Państwo!
Pragnę zainteresować Państwa sprawą pani Haliny N., która w dniu 23 maja protestowała jednoosobowo na 

Krakowskim Przedmieściu, spacerując po chodniku z dwoma banerami (fakt ten zgłosiła uprzednio do Urzędu 
Miasta Stołecznego Warszawy, nie uzyskawszy sprzeciwu ze strony władz miasta). Około godziny 16.00 na 
okoliczność niniejszego protestu miała miejsce interwencja funkcjonariuszy Policji, którzy, jak twierdzi pani 
N., hasła umieszczone na banerach uznali za agitację w trakcie ciszy wyborczej, wylegitymowali ją, zabrali 
dowód osobisty (nie został on dotychczas oddany), używali wobec niej przemocy fizycznej (liczne obrażenia 
ciała) i bezprawnie zatrzymali. Czynności owych dokonano bez podania podstawy prawnej.

Szanowny Panie Komendancie!
Proszę o informację, jakie czynności przeprowadzali wówczas funkcjonariusze Policji oraz czy wobec pani 

N. użyto środków przymusu bezpośredniego.
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze Generalny!
W dniu 25 maja bieżącego roku pani N. złożyła do KR Warszawa Śródmieście-Północ (data wpływu do 

Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ 27 maja) zawiadomienie dotyczące między innymi 
przekroczenia uprawnień przez policjantów. Niniejszym dołączam się do tego zawiadomienia. Proszę, by 
Państwo zbadali legalność działań policji w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego, zaboru dowodu 
osobistego oraz zatrzymania. Proszę traktować niniejsze oświadczenie jako zawiadomienie o uzasadnionym 
podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z postulatami zgłaszanymi przez miejskie ośrodki pomocy rodzinie, które wskazywały, iż 

obowiązujące aktualnie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych są krzywdzące dla osób ubezpieczonych 
w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, podjąłem kilka miesięcy temu inicjatywę ustawodawczą zmie-
rzającą do nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk senacki nr 851). Niestety, w dniu 
7 maja 2015 r. projekt ten został wycofany z dalszego procedowania.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 17b ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU 
z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.) osobami uprawnionymi do specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczenia 
pielęgnacyjnego są rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy, którzy zaprzestaną prowadzenia gospodarstwa 
rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. Także obowiązująca od 15 maja 2014 r. ustawa z dnia 
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (DzU z 2014 r. poz. 567) uprawnia rolników, 
małżonków rolników lub domowników do ubiegania się o zasiłek dla opiekuna pod warunkiem zaprzestania 
prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w takim gospodarstwie rolnym.

W praktyce zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie 
rolnym powoduje niespełnienie przez te osoby warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, 
tym samym tracą one uprawnienia do nabycia renty lub emerytury z KRUS.

Ponadto zaprzestanie opłacania składek do KRUS przez osoby urodzone po 1948 r. może doprowadzić do 
sytuacji, w której nie spełnią one warunku podlegania przez 25 lat ubezpieczeniu społecznemu rolników, co 
jest niezbędne do ustalenia prawa do emerytury z KRUS.

To ogranicza dostęp do świadczeń z rolniczych ubezpieczeń społecznych grupie osób określonej przepisami 
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o zasiłku dla opiekunów. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 2a ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2013 r. poz. 1403 z późn. zm.) za osoby pobierające świadczenie 
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna opłacane są składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe do ZUS.

W związku z powyższym chciałbym uzyskać informację, czy ministerstwo rolnictwa podejmie działania 
zmierzające do eliminacji przepisów krzywdzących osoby ubezpieczone w KRUS i chcące skorzystać z upraw-
nień danych im przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Z poważaniem 
Józef Zając
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