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 dniach 17 i 18 grudnia 

1. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją usta-
wy budżetowej.

2. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw z związku z realizacją ustawy 
budżetowej.

3. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016.

4. Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych.

5. Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy 
– Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

6. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

7. Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

8. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

9. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego.

10. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

11. Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa.

12. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Hen-
ryka Sienkiewicza.

13. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń gru-
dniowych na Wybrzeżu.

14. Drugie czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

15. Zmiany w składzie komisji senackich.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Ministerstwo Finansów  ‒ podsekretarz stanu Marian Banaś 
 ‒ podsekretarz stanu Hanna Majszczyk 
 ‒ podsekretarz stanu Leszek Skiba

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  ‒ sekretarz stanu Kazimierz Smoliński

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  ‒ sekretarz stanu Jarosław Sellin

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  ‒ sekretarz stanu Zbigniew Babalski

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji ‒ podsekretarz stanu Tomasz Zdzikot

Ministerstwo Środowiska  ‒ podsekretarz stanu Andrzej Szweda-Lewandowski

Ministerstwo Zdrowia  ‒ podsekretarz stanu Piotr Gryza

Instytut Badań Literackich  
Polskiej Akademii Nauk  ‒ profesor Maria Bokszczanin 

Muzeum Narodowe w Kielcach  ‒ dyrektor Robert Kotowski 

Muzeum Henryka Sienkiewicza  
w Woli Okrzejskiej  ‒ dyrektor Maciej Cybulski





(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Grzegorz Czelej, 
Bogdan Borusewicz i Maria Koc)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Otwieram piąte posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkow-
ską)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana se-
natora Rafała Ambrozika oraz pana senatora Roberta 
Dowhana.

Listę mówców prowadzić będzie pan senator Rafał 
Ambrozik.

Panie i Panowie Senatorowie! Dziś mija czter-
dziesta piąta rocznica wydarzeń Grudnia 1970 r. 17 
grudnia 1970 r. w Gdyni wojsko otworzyło ogień do 
robotników idących do pracy. Było to najtragiczniej-
sze wydarzenie w czasie pacyfikacji robotniczych 
protestów na Wybrzeżu dokonanej przez władze ko-
munistyczne.

Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy pamięci poległych.

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

racz im dać, Panie.)
(Głosy z sali: A światłość wiekuista niechaj im 

świeci.)
(Senator Jan Rulewski: Pozostają w naszej pa-

mięci.)
(Głosy z sali: Niech odpoczywają w pokoju wiecz-

nym. Amen.)
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo! Panie i Panowie Senatorowie! 

Chciałbym poinformować, że na obecnym posiedze-
niu planowane jest podjęcie uchwały okolicznościowej 
upamiętniającej te tragiczne wydarzenia.

Informuję, że protokół pierwszego posiedzenia 
Senatu zgodnie z Regulaminem Senatu jest przygo-
towany do udostępnienia senatorom. Jeśli nikt z pań-
stwa senatorów nie zgłosi do niego zastrzeżeń, to 
zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów od pierwszego 
do dziewiątego projektu porządku obrad, pomimo że 
druki dotyczące tych punktów zostały dostarczone 
w terminie późniejszym niż określone w art. 34 art. 2 
Regulaminu Senatu.

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

(Głos z sali: Jest sprzeciw.)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, chciałbym 
w imieniu klubu parlamentarnego…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Senacie, prze-
praszam bardzo, jesteśmy w Senacie.)

Wysoki Senacie, jasne.
Chciałbym prosić o uwzględnienie w porządku 

obrad propozycji zgłoszonej na ręce pana marszałka 
przez klub senacki Platformy Obywatelskiej i uzupeł-
nienie porządku o przedstawiony w zeszłym tygodniu 
projekt uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
wzywającej prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 3 grudnia oraz odebrania ślubowań od sę-
dziów Trybunału Konstytucyjnego. Pan marszałek 
w ubiegłym tygodniu podczas posiedzenia Konwentu 
Seniorów nie zgodził się na przyspieszony tryb, zgod-
nie zresztą z uprawnieniami pana marszałka, i na 
wprowadzenie tego do porządku dzisiejszego posie-
dzenia Senatu, ale pojawiły się, Panie Marszałku, 
nowe okoliczności. Tą nową okolicznością jest opu-
blikowanie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 3 grudnia, według którego trzech 
sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało wybra-
nych legalnie; mowa oczywiście o tych, którzy zo-
stali wybrani w październiku. Sądzimy zatem, że 
pan prezydent powinien niezwłocznie przyjąć ślubo-
wanie od tych sędziów i o to chcieliśmy zaapelować 
w niniejszej uchwale. Reasumując: klub Platformy 
Obywatelskiej w Senacie prosi pana marszałka, wnosi 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 04)
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5. posiedzenie Senatu w dniu 17 grudnia 2015 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(senator B. Klich) trudno było senatorom dokładnie się z nią zapoznać. 
W związku z tym proponuję zdjęcie tego punktu 
z porządku i przeniesienie go na kolejne, najbliższe 
posiedzenie.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Rozumiem.
Pan senator Mamątow.

Senator Robert Mamątow:

Zgłaszam sprzeciw. Była możliwość zapoznania 
się z materiałami, każdy mógł to zrobić. Kto tego nie 
zrobił, jego strata. Dziękuję.

(Senator Bogdan Borusewicz: Strata całego 
Senatu.)

(Głos z sali: Zdjęcie to można u fotografa zrobić.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Tak.
Proszę państwa, pan zwraca mi uwagę na to, 

o czym ja mówiłem, bo ja mówiłem o propozycji 
rozpatrzenia punktów porządku od pierwszego do 
dziewiątego… Ale rozumiem, że pan marszałek zgła-
sza sprzeciw dotyczący tylko jednego punktu, punktu 
drugiego?

(Senator Bogdan Borusewicz: Tylko jednego 
punktu, punktu drugiego.)

Nie słyszę głosu sprzeciwu dotyczących pozosta-
łych punktów.

Pani senator Zdrojewska, bardzo proszę.
(Senator Barbara Zdrojewska: Chciałabym po-

przeć…)
Ale nie ma takiej formuły, nie ma formuły popie-

rania wniosków.)
(Senator Barbara Zdrojewska: W takim razie 

chciałabym się odnieść do tego, co powiedział pan 
senator Marmątow.)

Ale nie ma takiej formuły, Pani Senator. 
Przepraszam bardzo. Jest wniosek formalny, jest 
sprzeciw i zabieramy głos…

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale pan senator 
Marmątow…)

(Głos z sali: Mamątow.)
Nie dyskutujemy w tej chwili…
(Rozmowy na sali)
Pani Senator, pan senator Mamątow zgłosił sprze-

ciw i w tej chwili już nie ma dyskusji. Przechodzimy 
do głosowania.

Senator Barbara Zdrojewska:

Panie Marszałku, ale chciałabym poprosić o głos 
w trybie riposty. Bardzo proszę, Panie Marszałku, 

do pana marszałka o wprowadzenie tego projektu 
uchwały do obecnego porządku obrad posiedzenia 
Senatu. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Tak, Panie Senatorze, ja… Panie Senatorze, pan 
senator się troszkę pospieszył, bo ja bym chciał przy-
jąć tę pierwszą część… Później ja jeszcze zadam 
pytanie, czy ktoś chce uzupełnienia porządku. Pan 
się troszeczkę pospieszył w tej chwili. Za chwilecz-
kę powrócę do tego wniosku pana senatora, a teraz 
chciałbym jeszcze powtórzyć…

(Senator Bogdan Klich: Dziękuję.)
Dobrze? Ja wrócę, Panie Senatorze, do wniosku 

pana senatora, ale w tej chwili zadałem pytanie do-
tyczące propozycji rozpatrzenia punktów, które, że 
powtórzę…

(Rozmowy na sali)
Ja teraz to powtórzę, więc bardzo proszę o uwa-

gę, żebyście państwo mnie słyszeli i wiedzieli, nad 
czym głosujemy i czego dotyczy punkt, o którym roz-
mawiamy. Dobrze? To jeszcze raz, Panie Senatorze, 
Szanowni Państwo, powtórzę to, co przeczytałem. 
A co do punktu, o którym… Pan senator może zgła-
szać wnioski formalne, w każdym momencie można 
je zgłaszać, ale chciałbym, żeby jednak padła odpo-
wiedź sali na to, o czym mówimy w chwili bieżącej. 
A więc proponuję rozpatrzenie punktów od pierwsze-
go do dziewiątego projektu porządku obrad, pomimo 
że druki dotyczące tych punktów zostały dostarczone 
w terminie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu.

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

(Senator Bogdan Borusewicz: Zgłaszam sprzeciw.)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mój sprzeciw dotyczy punktu drugiego: usta-

wa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych 
ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. 
Oczywiście bardzo ważna jest ta zmiana ustawy bu-
dżetowej, którą PiS proponuje na ten rok, ale spra-
wa jest prosta, jeśli chodzi o zwiększenie deficytu 
budżetu finansów państwa po to, żeby można było 
wydać więcej pieniędzy w roku następnym. A więc 
tu sprawa jest prosta, zaś ustawa zmieniająca ustawę 
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 
ustawy budżetowej to jest zmiana dość skompliko-
wana, dotycząca wielu ustaw, i w sytuacji, w której 
mamy w takim tempie procedować nad tą ustawą, 
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5. posiedzenie Senatu w dniu 17 grudnia 2015 r.

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(senator B. Zdrojewska) Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

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

Teraz, Panie Senatorze, spytam: czy ktoś z pań-
stwa senatorów pragnie zabrać głos w sprawie przed-
stawionego porządku obrad?

Jak rozumiem, pan senator Klich już przedstawił 
swoją propozycję. Jeśli pan chce w skrócie ją przy-
pomnieć, to bardzo proszę.

(Senator Bogdan Klich: Tak, Panie Marszałku.)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:

Tak więc w tym momencie wnoszę o uzupełnienie 
porządku obrad o przedstawiony przez klub senacki 
Platformy Obywatelskiej projekt uchwały Senatu, 
który wzywa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 3 grudnia.

Jesteśmy, proszę państwa, przekonani – słowo 
uzasadnienia jest chyba potrzebne – że oczekiwa-
nie z tym projektem uchwały do czasu przyszłego 
posiedzenia Senatu jest zbędne i że w momencie, 
kiedy pani premier zdecydowała się na opubliko-
wanie w Dzienniku Ustaw orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego, zostały spełnione wszelkie wa-
runki do tego, aby pan prezydent przyjął ślubowa-
nie od tych spośród sędziów, którzy zostali wybra-
ni w sposób zgodny z prawem. A to jest materią 
tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. To 
mogłoby doprowadzić do obniżenia poziomu spo-
ru, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, sporu 
istotnego, o czym wiemy wszyscy na tej sali, dla 
życia politycznego w Polsce. Pamiętając o tym, że 
Trybunał Konstytucyjny to jeden z najważniejszych 
organów władzy sądowniczej w Polsce, to gwarant 
demokratycznego systemu prawnego… Taką rolę 
Trybunałowi Konstytucyjnemu nadał ustawą ustro-
jodawca Polski, czyli społeczeństwo, w referendum 
w 1997 r., przyjmując projekt obowiązującej kon-
stytucji. A zatem przyjęcie ślubowania od legalnie 
wybranych sędziów byłoby zgodne z zasadami i nor-
mami praworządności w Polsce. I o to chcieliśmy 
zaapelować w tym projekcie uchwały. Chcielibyśmy 
zachęcić wszystkich senatorów do poparcia tego 
projektu uchwały. Panie Marszałku, dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, czy ten wniosek był złożony do komisji 
i był rozpatrzony na posiedzeniu komisji? Czy był 
złożony i czy był rozpatrzony?)

Ten wniosek został złożony w ubiegłym tygodniu 
do pana marszałka z prośbą o przyspieszenie proce-
dury jego rozpatrywania na podstawie art. 34 ust. 2.

chciałabym odpowiedzieć w trybie riposty na to, co 
powiedział pan senator Marmątow.

Pan senator powiedział, że kto chciał się zapo-
znać, to się zapoznał. Takie usłyszałam stwierdzenie. 
Chciałabym powiedzieć, że myśmy weszli na posie-
dzenie komisji kultury i dopiero wtedy dostaliśmy 
materiały do ręki. Chcę powiedzieć, że to jest abso-
lutnie niedopuszczalne. Jeżeli był jakiś tryb zapozna-
wania się przez senatorów PiS z tymi założeniami, 
to ja prosiłabym o podanie, dlaczego jesteśmy wyłą-
czeni z jakiegoś dodatkowego, wcześniejszego trybu 
zapoznawania się z ustawami, z projektami ustaw. 
Informuję pana marszałka, że myśmy dostali to do-
piero na posiedzeniu komisji. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Rozumiem to, Pani Senator.
Głosujemy nad wnioskiem formalnym, w tej chwi-

li przechodzimy do głosowania.
Pan marszałek Borusewicz zgłosił wniosek for-

malny o wykluczenie z porządku obrad punktu 
drugiego: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie nie-
których ustaw w związku z realizacją ustawy budże-
towej. Został też zgłoszony sprzeciw.

A teraz głosujemy.
Kto jest za przyjęciem wniosku o wykluczenie 

tego punktu?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, 26 było za, 50 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 1)
Wobec wyników głosowania i wobec braku sprze-

ciwu wobec pozostałych punktów porządku obrad 
stwierdzam, że Senat przedstawioną propozycję 
uwzględnienia punktów od pierwszego do dziewią-
tego przyjął.

Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: 
ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego – i rozpatrzenie go jako punktu dziesiątego 
porządku obrad…

(Głos z sali: Dziewiątego.)
…dziewiątego, przepraszam, tak, jako punktu 

dziewiątego porządku obrad; ustawa zmieniająca 
ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko oraz niektórych innych 
ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu dziesiątego 
porządku obrad; zmiany w składzie komisji senac-
kich – i rozpatrzenie go jako punktu trzynastego 
porządku obrad.
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(senator B. Klich) (Senator Mieczysław Augustyn: Wnoszę formalnie 
o to, żeby pan marszałek…)

Czy ktoś w sprawie formalnej chce zabrać głos?
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja jeszcze.)
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:

Ja jeszcze, bo nie skończyłem, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: To proszę bar-

dzo.)
Jeśli pan marszałek pozwoli, to powiem precy-

zyjniej, ujmę to nie w formie pytania, tylko wniosku 
formalnego. A wniosek jest taki, żeby pan marszałek 
niezwłocznie skierował ten projekt do komisji, zgod-
nie z regulaminem. To jest pierwszy wniosek.

A drugi wniosek dotyczy tego, żeby pan marszałek 
niezwłocznie kierował do Komisji Ustawodawczej, 
zgodnie z działem IXa, niezrealizowane wyroki 
Trybunału Konstytucyjnego.

(Senator Kazimierz Wiatr: Wnioski formalne do-
tyczą obrad Senatu.)

Marszałek Stanisław Karczewski:

To nie jest wniosek formalny, Panie Senatorze, 
mógłbym nie odpowiadać, ale powiem tak: wszystkie 
czynności, które wykonuję, wykonuję zgodnie z regu-
laminem. Wspomniany wniosek w sprawie uchwały 
czy wspomniana uchwała została oczywiście skiero-
wana do komisji. To nie był wniosek formalny, Panie 
Senatorze, z całą pewnością. I pan senator doskonale 
o tym wie.

Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos 
w sprawie przedstawionego porządku obrad? Bo ta-
kie było pytanie, proszę państwa. Nie.

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek pią-
tego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji.

Informuję, że do rozpatrzenia ustawy o zmianie 
ustawy o finansach publicznych przystąpimy po 
godz. 14.30.

Ponadto informuję, że istnieje możliwość ogło-
szenia półgodzinnej przerwy dziś, we wczesnych 
godzinach popołudniowych.

Wysoka Izbo, informuję, że ci z państwa, któ-
rzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określo-
nym punktem porządku obrad, zapisują się do głosu 
u senatora sekretarza prowadzącego listę mówców. 
Przemówienie senatora w dyskusji nie może trwać 
dłużej niż 10 minut. Podpisane wnioski o charakte-
rze legislacyjnym senatorowie składają do marszałka 
Senatu do momentu zamknięcia dyskusji.

Ponadto przypominam, że głosowania odbywają 
się przy użyciu aparatury elektronicznej i polegają na 
naciśnięciu przycisku aparatury i podniesieniu ręki.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale ja pytam 
o to, czy było posiedzenie komisji w tej sprawie i czy 
ten wniosek był rozpatrywany.)

No nie, dlatego że pan marszałek podczas ostatniego 
konwentu odmówił wprowadzenia go do porządku tego 
posiedzenia Senatu, które w tej chwili rozpoczynamy.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Co innego posiedzenie Senatu, a co innego posie-
dzenie komisji. Nie ma sprawozdania komisji? Nie 
ma. Rozumiem.

Głos ma pan senator Wiatr, bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
Przyspieszenia nie było…

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Otóż nie ma wątpliwości, że pan prezydent 

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej został wybrany 
w wyborach powszechnych, a zakres jego uprawnień 
i obowiązków formułuje konstytucja.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobra, jest 
wniosek i jest sprzeciw. To głosujemy i koniec.)

Niedobrze byłoby, gdyby poszczególne organy pań-
stwa wskazywały, niejako obok konstytucji, kto i czym 
ma się zajmować. Dlatego zgłaszam sprzeciw. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Wobec sprzeciwu przystępujemy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem wniosku pana senatora 

Klicha? Proszę o naciśnięcie przycisku „za”.
Kto jest przeciw? Przycisk „przeciw”.
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 25 było za, 54 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Proszę, pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Ja w dwóch sprawach formalnych. Pierwsza do-
tyczy tego, czy pan marszałek skierował ten projekt 
uchwały, o którym była przed chwilą mowa, do ko-
misji. A druga sprawa…

Marszałek Stanisław Karczewski:

Ale to nie jest wniosek formalny. To jest pytanie, 
Panie Senatorze. Już skończyliśmy dyskusję nad tym 
wnioskiem, tak że…
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(marszałek S. Karczewski) To tyle, proszę państwa, jeśli chodzi o moje spra-
wozdanie. Będę oczywiście wdzięczny za pytania 
i chętnie na nie odpowiem. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, interesuje mnie zwiększenie de-
ficytu, bo temu służy ta zmiana ustawy. Jakie jest 
uzasadnienie zwiększenia deficytu i jakie to będzie 
miało skutki dla naszego wyjścia z tych obostrzeń, 
które Komisja na nas nałożyła, a z których wyszliśmy 
przecież niedawno? Chodzi o obostrzenia związane 
z nadmiernym deficytem.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę bardzo, Panie Senatorze…
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora?
Pan senator Kleina. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Panie Przewodniczący!
Na posiedzeniu komisji dużo dyskutowaliśmy 

właśnie na temat nowelizacji ustawy budżetowej, 
zwracając uwagę na problemy związane z realizacją 
budżetu na rok bieżący. Początkowo minister finan-
sów sugerował, że wzrost deficytu wyniesie około 
10 miliardów zł. Po różnych zmianach i korektach 
okazuje się, że ten wzrost deficytu wyniesie mak-
symalnie 3,5 miliarda zł. Ale na koniec listopada 
bieżącego roku zagospodarowanie przewidzianego 
ustawą deficytu budżetowego na rok 2015 wyniosło 
36 miliardów zł w sytuacji, gdy w budżecie plano-
wanych było 46 miliardów zł. A więc należałoby 
zgodnie z obowiązującą ustawą jeszcze na miesiąc 
grudzień, po to, żeby można było zrealizować budżet 
w tych kwotach, jakie były przewidziane w ustawie 
na rok 2015, zwiększyć deficyt, czyli wykorzystać tę 
rezerwę deficytową, o mniej więcej 10 miliardów zł. 
Czy nie wydaje się panu przewodniczącemu, że nie 
ma potrzeby nowelizacji budżetu i zwiększania de-
ficytu o 3 miliardy zł, bo jest mało prawdopodobne, 
że nawet ta kwota, która była w pierwotnej ustawie 
budżetowej przewidzianej na 2015 r., będzie wyko-
rzystana?

Informuję, że głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy bu-
dżetowej na rok 2015.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 29.
Komisje senackie po rozpatrzeniu właściwych czę-

ści budżetowych przekazały swoje opinie Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, która na ich podsta-
wie przygotowała sprawozdanie w omawianej spra-
wie. Znajduje się ono w druku nr 29 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych dotyczące ustawy 
o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
spotkała się dwukrotnie: wczoraj w godzinach 
wieczornych, a także dziś rano. Rozpatrzyła ona 
sprawozdania przedstawione przez poszczególne 
komisje senackie. Wszystkie komisje senackie 
wnosiły o przyjęcie ustawy bez poprawek w od-
niesieniu do działów, które opiniowały. Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych także przed-
stawiła wniosek o przyjęcie omawianej ustawy 
bez poprawek. Wniosek ten zawarty jest w druku 
nr 29 A. Komisja odbyła na swoim posiedzeniu 
bardzo szeroką dyskusję. Senatorowie bardzo 
żywo dopytywali się o przyczyny omawianej 
nowelizacji. Wyjaśnienia zostały przedstawione 
przez obecnych na posiedzeniu przedstawicieli 
Ministerstwa Finansów. Były one satysfakcjonu-
jące dla komisji, dlatego też komisja rekomenduje 
przyjęcie ustawy bez poprawek.

O przyczynach wspomnianej nowelizacji państwo 
senatorowie pewnie już wielokrotnie byli informowa-
ni podczas wystąpień; jeśli śledzili państwo choćby 
debatę w Sejmie… Ja pozwolę sobie tylko przytoczyć 
państwu kilka liczb. Przede wszystkim najistotniejsza 
kwestia: ubytek w dochodach pochodzących z podat-
ku VAT, szacowany w roku 2015 na 13 miliardów 
329 tysięcy zł. Wspomniany ubytek, niedobór sprawił, 
że konieczne stało się urealnienie budżetu na rok 2015 
poprzez zwiększenie poziomu deficytu o 3 miliardy 
900 tysięcy zł w celu zapewnienia prawidłowej reali-
zacji budżetu i wykonania zadań państwa w obliczu 
znacznie mniejszych niż prognozowane dochodów 
budżetu państwa z tytułu podatku VAT.
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Było jeszcze pytanie pana senatora Kleiny dotyczą-
ce, jak rozumiem, konieczności nowelizacji. Ja bym od-
różnił językowo „konieczność” od „potrzeby”. Z całą 
pewnością istnieje potrzeba nowelizacji tego budżetu.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Dalsze pytania?
Pan senator Jackowski, proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam następujące pytania do pana senatora. Jaki 

był poziom zadłużenia państwa polskiego w latach 
2007–2015? Jak on się miał do zadłużenia państwa 
polskiego do roku 2007 i jakie skutki dla tegoroczne-
go budżetu… Myślę tu chociażby o kwestii związanej 
z zaciąganiem części długów w dolarach i wzrostem 
kursu dolara. Jakie skutki dla tegorocznego budżetu 
wywołał ten niewątpliwy wzrost zadłużenia państwa 
polskiego? Bardzo bym prosił pana senatora o odpo-
wiedź. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, w części budżetu 78 dług dzielimy 

na krajowy i zagraniczny, w części 78 „Obsługa za-
dłużenia zagranicznego” zaplanowano wydatki w wy-
sokości 10 miliardów 168 milionów zł. Przewiduje się, 
że te wydatki wyniosą 9 miliardów 818 milionów zł. 
To jest rezultat przede wszystkim korzystniejszego 
ukształtowania się kursów walutowych i stóp pro-
centowych w stosunku do tych zakładanych wcze-
śniej. Tak więc tutaj pojawia się pewna oszczędność, 
a także, co istotne, niższa niż zaplanowana opłata 
za gotowość tak zwanej elastycznej linii kredytowej 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W części 
„Obsługa zadłużenia zagranicznego” pojawiły nam 
się oszczędności.

W części dotyczącej obsługi długu krajowego za-
planowane wydatki łącznie to były 22 miliardy 82 mi-
liony. Wydatki przewidywane do końca roku 2015 
wyniosą niemal 20 miliardów – 19 miliardów 933 mi-
liony. Tak więc tutaj także pojawiają się oszczędno-
ści, wynikające z przeprowadzenia w 2014 r. szere-
gu transakcji związanych z rozkładem kosztów tego 
długu krajowego.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
I jeszcze, Panie Senatorze, pan senator Rulewski.
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, wspomniał pan 

o niewykonaniu wpływów budżetowych na kwotę 
kilkunastu miliardów złotych, nie wspomniał zaś pan 
o nadwyżkach występujących w budżecie z powodu 
niemożliwości wydatkowania określonych środków 
czy to z przyczyn naturalnych, czy to z różnego ro-
dzaju przyczyn organizacyjnych, czy to z przyczyny 
poślizgów. Ile te nadwyżki wynoszą?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.
Odpowiem po kolei.
Pan marszałek Borusewicz pytał o skutki tego 

zwiększania deficytu. Przejściowo, według standar-
dów ESA 2010, deficyt sektora instytucji rządowych 
i samorządowych może przekroczyć 3% w 2015 r. 
To zdarzenie przejściowe – rozumiem, że pani mi-
nister szczegółowo będzie się do tego mogła odnieść 
w swoim wystąpieniu – które będzie dotyczyło roku 
2015 i związane jest z korektą budżetu, uchwalanego 
przez Sejm i Senat poprzedniej kadencji.

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Rulewskiego 
o przychody, o różnice w wykonaniu budżetu, to 
chciałbym przypomnieć, że dysponenci tych czę-
ści budżetowych, zgodnie z filozofią budżetu, mają 
określone limity swoich wydatków. Kwoty zapisane 
w budżecie przecież nie są kwotami projektowanych 
wydatków; tu chodzi o zasadę maksymalnych wy-
datków wpisanych do budżetu. Zawsze pojawiają się 
naturalne oszczędności, wynikające z niewykonania 
części zadań, przesunięcia terminu ich wykonania 
bądź też wykonania ich taniej, niż było to projekto-
wane. Takie oszczędności też się tutaj pojawiły. Na 
podstawie przedłożonych decyzji o blokadach, które 
otrzymało Ministerstwo Finansów, możliwe stało się 
obniżenie limitu wydatków o około 6,5 miliarda zł. 
Stąd też różnica pomiędzy brakiem wpływów z VAT, 
głównie z podatku VAT, a tymi naturalnymi oszczęd-
nościami w budżecie sprawia, że w przedłożonym 
projekcie ustawy rząd wnosi o zwiększenie deficytu 
o nieco ponad 3 miliardy zł.
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(senator G. Bierecki) dla podmiotów posiadających status upoważnionego 
przedsiębiorcy, tak zwanego AEO – taką nazwę tu 
przyjmujemy – które dotyczą możliwości rozliczania 
VAT z importu spoza Unii Europejskiej bezpośrednio 
w deklaracji podatkowej. To spowodowało efekt prze-
sunięcia wpływów z VAT, obserwowany w roku 2015. 
Oczywiście ten efekt, który podałem jako przyczynę, 
nie wyjaśnia do końca tak dużego ubytku dochodów 
z podatku VAT. Myślę, że mamy tutaj do czynienia 
także z wielką skalą nadużyć, przestępczości zwią-
zanej z podatkiem VAT. Jak rozumiem, ministerstwo 
we właściwym czasie będzie podejmować czy też już 
podejmuje działania w celu uszczelnienia systemu 
i zwiększenia poboru z podatku VAT.

Ta luka vatowska stale się utrzymuje. W kolejnych 
latach obserwowaliśmy… Zresztą w poprzednich la-
tach w debatach zawsze wskazywaliśmy na tę lukę, 
dziurę w podatku VAT. W tych działaniach przez 
ostatnie 8 lat rząd był bezsilny, ta dziura, luka w po-
borze podatku VAT niezmiennie się utrzymywała, 
a nawet się powiększyła, jak widać, w roku 2015, 
szczególnie w pierwszym półroczu. Pani minister 
na pewno ma szczegółowe dane pokazujące kształto-
wanie się poboru VAT i wielkość luki w tym poborze 
w poprzednich latach.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Augustyn, bardzo pro-

szę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Przewodniczący, w uzasadnieniu finanso-
wym do ustawy pokazywano dane dotyczące budżetu 
z października. Dziś mamy już drugą połowę grud-
nia, wiemy o budżecie więcej. Nie brak opinii, że 
budżet w kształcie niezmienionym byłby korzystnie 
zrealizowany bez potrzeby nowelizacji. Czy państwo 
uzyskaliście na posiedzeniu komisji aktualniejszą 
prognozę zarówno wpływów, jak i wydatków? Bo to 
jest kluczowe, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, 
czy ta nowelizacja w ogóle jest potrzebna.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o odpowiedź.

Senator Grzegorz Bierecki:

Tak, to pytanie padło na posiedzeniu komisji. 
I otrzymaliśmy taką odpowiedź ze strony przedsta-
wicieli Ministerstwa Finansów, którzy dysponują 
aktualnymi danymi: ta nowelizacja budżetu jest po-
trzebna.

Oczywiście borykamy się z wysokim zadłuże-
niem. To zadłużenie ma strukturę, która sprawia, że 
nasz budżet jest narażony na wstrząsy wynikające ze 
zmian kursowych. Ministerstwo Finansów, jak rozu-
miem, ze szczególnym niepokojem – podobnie jak 
my wszyscy – obserwuje zmiany kursu dolara, który 
będzie miał wpływ na wysokość kwot przeznaczo-
nych na obsługę długu zagranicznego. Ta struktura, 
która przez kilka lat była konsekwentnie tworzona, 
struktura nadmiernego zadłużenia państwa polskiego 
za granicą, jest utrzymywana. Rozumiem, że teraz 
rząd będzie konsekwentnie realizował plan zmiany 
struktury zadłużenia tak, aby większość długu znaj-
dowała się w rękach krajowych podmiotów, przede 
wszystkim obywateli polskich, którzy będą zainte-
resowani inwestowaniem w obligacje państwowe, 
głównie z powodów oszczędnościowych. Ale to oczy-
wiście wymaga czasu, spokoju i konsekwencji, więc 
te działania muszą być rozłożone na lata. Niestety, 
dewastująca działalność przede wszystkim ministra 
Rostowskiego, który przez ostatnich osiem… siedem 
lat swojej działalności – potem minister Szczurek tę 
praktykę kontynuował – zbyt chętnie zadłużał się za 
granicą, zbyt kosztownie zadłużał się za granicą… 
To jest coś, co obecny rząd będzie musiał naprawić.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pytania.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy. 

Wspomniał pan o ubytku dotyczącym VAT, o 13 mi-
liardach. Jakie są główne przyczyny takiego niedo-
boru? Czy może pan wytłumaczyć? Jeżeli nie, to 
zapytam ministra.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

Bardzo dziękuję. Główną przyczyną jest… Tych 
przyczyn jest kilka. Dochody z VAT były szczególnie 
niskie w pierwszym półroczu 2015 r., i to niższe aż 
o 4 miliardy 772 miliony zł, tak więc dynamika wpły-
wów w drugiej połowie roku uległa poprawie. A cóż 
miało wpływ na wykonanie w pierwszym półroczu? 
Przede wszystkim było to wprowadzenie ułatwień 
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zwanych wschodzących. To, co się dzieje z polską giełdą, 
nie odbiega od sytuacji na innych rynkach wschodzą-
cych. Kapitał odpływa z tych rynków wschodzących 
także w wyniku sytuacji na rynku amerykańskim, wra-
ca do kraju, gdzie znów można znaleźć korzystne inwe-
stycje. Tego typu działania są cyklicznymi działaniami, 
one są przecież przewidywane. I myślę, że jesteśmy 
przygotowani na takie zmiany. Przecież Ministerstwo 
Finansów zdawało sobie sprawę z przewidywanego sce-
nariusza. Ten scenariusz, mam wrażenie, jest zapisany 
w tej ustawie, a także w projekcie ustawy na rok 2016. 
A więc skutki tych okoliczności, o które pani senator 
mówi, są już zapisane w budżecie.

Jeśli chodzi o te duże spółki… Cóż, te duże spółki 
zostały, że tak powiem, potraktowane szczególnymi 
podatkami w poprzednich latach. Mówimy tutaj o po-
datku, który faktycznie był podatkiem, od KGHM, 
a także o tak zwanym podatku węglowodorowym. 
Te duże spółki były potraktowane tymi podatkami. 
To, co się dzieje… Jaki to miało wpływ na budżet? 
Niewątpliwie pozytywny – podatek wpłynął do bu-
dżetu. Jaki to miało wpływ na kurs akcji? Jak widać, 
kiedy się obserwuje wykresy z przeszłości, w gruncie 
rzeczy nieistotny. Mam nadzieję, że satysfakcjonuje 
panią ta odpowiedź.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Panie Senatorze, wszystko wskazuje na to, że bu-
dżet na rok 2015 był dobrze zaplanowany, dobrze 
przyjęty, dlatego że dochody z VAT, o których pan 
mówi, będą mniejsze, powiedzmy, mniej więcej 
o 10 miliardów zł, a wydatki – wszystko na to wska-
zuje – zgodnie z ostatnimi danymi, które mamy, będą 
mniejsze mniej więcej o 6,5 miliarda zł. To oczywiście 
wynika z blokady, która jest w tej chwili realizowana. 
Wiemy, że te wydatki będą mniejsze, a ta blokada jest 
na jakiś określony dzień… A więc wszystko wskazuje 
na to, że te wydatki do końca roku mogą się jeszcze 
zdecydowanie zmniejszyć.

Pytanie moje jest takie: dlaczego nowelizujemy 
tak na ostatnią chwilę, na koniec miesiąca, budżet, 
który prawdopodobnie zostanie dobrze wykonany, 
zgodnie z planem? 

Czy mamy jakieś – to kolejne pytanie – zobo-
wiązania Skarbu Państwa i jeżeli nie znowelizujemy 
tego budżetu, to nie pokryjemy właśnie z tego tytułu 
jakichś zobowiązań Skarbu Państwa? Mnie się nie 
wydaje, żeby tutaj był taki problem. A skoro tutaj 
nie ma problemu z pokryciem, to dlaczego jest ta 
nowelizacja, i to w ostatnich dniach grudnia?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja, idąc w ślad za pytaniem mojego kolegi, chciała-

bym pana senatora sprawozdawcę zapytać: jak pan są-
dzi, jaki wpływ właśnie ta sytuacja, która się zdarzyła 
w ostatnich miesiącach tego roku, przynosząca pewne 
konsekwencje, to znaczy spadek notowań na giełdzie 
– i dodam do tego kursy walut, dodam też sytuację 
najważniejszych polskich spółek… Chciałabym za-
pytać o opinię pana senatora na temat tego, jaki ta 
sytuacja, którą mamy w tej chwili, dotycząca ostat-
nich miesięcy, będzie miała wpływ na tegoroczny 
i przyszłoroczny budżet? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź.

Senator Grzegorz Bierecki

Bardzo dziękuję.
Komisja oczywiście takich pytań nie stawia-

ła, członkowie komisji takich pytań nie stawiali. 
Odpowiedzi na takie pytania poszukują analitycy 
wszystkich największych banków na całym świecie, 
świetnie opłacani. I ci, którzy znajdą właściwą odpo-
wiedź, oczywiście wygrywają w tę ruletkę. Tak więc, 
Pani Senator, jeśli mówić o tym, jak będą kształto-
wały się kursy walut, co wydarzy się w gospodarce 
światowej… To jest rozmowa dla analityków finanso-
wych, dla specjalistów, którzy i tak często bardzo się 
mylą, jak zauważyliśmy w ostatnich latach kryzysu.

Na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Mamy 
do czynienia… Sytuacja giełdy, kursów walut wyni-
ka w dużym stopniu z cyklu koniunktury, który jest 
w Stanach Zjednoczonych. Tam zakończenie okresu 
tak zwanego poluzowania ilościowego przez Rezerwę 
Federalną, czyli podwyżka stóp procentowych, zresztą 
zapowiadana wcześniej, z dużym wyprzedzeniem… 
To miało wpływ na kurs dolara amerykańskiego, głów-
nej waluty światowej, w stosunku do wszystkich walut. 
Ta podwyżka, która miała miejsce w ostatnich dniach, 
w dużym stopniu była uwzględniona, w związku z ocze-
kiwaniami tej podwyżki, w kursach walut. A więc jest 
pytanie, jak szybko Rezerwa Federalna będzie doko-
nywać kolejnych zmian stóp procentowych w Stanach 
Zjednoczonych. Ale to jest pytanie, na które nie odwa-
żyłbym się tutaj udzielić odpowiedzi. To ma oczywiście 
wpływ na sytuację całego rynku czy w ogóle rynków tak 
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(Senator Grzegorz Bierecki: Czy warszawskiej.)
Wszyscy sobie zdajemy sobie z tego sprawę. A ja 

pytałam tutaj o nasze, krajowe sprawy. I to dotyczyło 
tego, co się stało z kursami walut, ze spadkiem war-
tości złotówki, oraz tego, co się stało ze spadkiem na 
giełdzie, gdzie tak wiele firm zagrożonych zmianami 
zarządów spółek itd., itd. straciło na swojej wartości.

A skoro pan senator już wspomniał o podatku 
od kopalni, to chciałbym przypomnieć – bo może 
nie wszyscy senatorowie się w tym orientują – jak 
to z podatkiem od kopalń było. Otóż rzeczywiście 
ten podatek był uwzględniony w budżecie. W czasie 
kampanii wyborczej przyjechała do nas – ja pochodzę 
z Dolnego Śląska – wówczas kandydatka na premiera, 
pani premier Szydło, i obiecała, że ten podatek zosta-
nie zlikwidowany. I w związku z tym akcje KGHM 
były na dobrym poziomie – bo wiadomo, że dla spół-
ki i dla akcjonariuszy to była dobra informacja. Ale 
kiedy nie tak dawno, bo już po wyborach, zostało 
ogłoszone, że w budżecie przyszłorocznym – bo tu 
odnoszę się już do przyszłorocznego budżetu – ten 
podatek nie będzie zlikwidowany, to okazało się, że 
akcje spadły. Tak że ja odnoszę się tutaj do konkre-
tów w kraju. I bardzo bym prosiła pana senatora… 
Bo każda obietnica złożona w wyborach powinna 
być realizowana, i to jak najszybciej, a jeżeli nie jest 
realizowana, to, Szanowny Panie Senatorze, ma to 
ogromny wpływ na gospodarkę. I te wszystkie wah-
nięcia są, moim zdaniem, fatalne. Tak że – tu dziękuję 
za uwagę – chciałam tu tylko dopytać o te sprawy 
i odnieść się do krajowych konkretów, a nie do glo-
balnej gospodarki. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Panie Senatorze, zanim poproszę o odpowiedź, 
chciałbym przypomnieć państwu, że obecnie sena-
torowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej 
niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy. To 
są zapytania. Pod koniec prac nad tym punktem bę-
dzie czas na wypowiedzi i każdy z senatorów będzie 
miał 10 minut. Dlatego proszę o zadawanie pytań 
trwających nie dłużej niż 1 minuta.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.
Pani Senator, nie sposób w pytaniu o relację kursu 

złotówki do innych walut nie wspomnieć o sytuacji 
światowej. To, że złotówka traci teraz w stosunku 
do głównych walut, jest przede wszystkim efektem 
działań Rezerwy Federalnej, amerykańskiej Rezerwy 
Federalnej, która w tej chwili trzęsie rynkiem walu-
towym. Zdarzenie polegające na wzroście wartości 
dolara w stosunku do innych walut, bo przecież nie 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o odpowiedź.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.
Z całą pewnością więcej informacji udzieli pani 

minister.
Ale ja nie chciałbym, żebyśmy na tej sali mieli 

wrażenie, że budżet był dobrze skonstruowany. On 
nie był dobrze skonstruowany. To, co się wydarzyło, 
to przede wszystkim niesłychany ubytek dochodów 
państwa z tytułu podatku VAT. Tu była pomyłka 
o niemal 13 miliardów, o ponad 13 miliardów. To, że 
w wyniku niewydatkowania deficyt będzie mniejszy, 
przecież nie jest zasługą tych, którzy przygotowy-
wali budżet, tylko oznacza to, że jakieś działania nie 
zostały zrealizowane, i to oznaczało przecież, jak 
rozumiem, konieczność przesunięcia pewnych wydat-
ków na przyszłe okresy. Są naturalne oszczędności, 
to prawda, ale trzeba… Ja rozumiem, że dysponenci 
poszczególnych pozycji budżetowych musieli wstrzy-
mać się z wydatkowaniem pewnych środków z tego 
powodu, że z drugiej strony nie napłynęła odpowied-
nia masa przychodów. Oczywiście to nieuzyskanie 
przychodów z podatku VAT wynika ze złych regulacji 
dotyczących VAT – może zbyt późno wprowadza-
nych, bo, jak wspomniałem, ten ubytek dochodów 
pojawił się w pierwszej połowie roku. Tak że nie 
zgodziłbym się z panem senatorem, że ten budżet 
był dobrze zaprojektowany. To, że rząd przychodzi 
tutaj i prosi o zwiększenie deficytu o nieco ponad 
3 miliardy, wynika wyłącznie ze sprawności rządu 
w ostatnich miesiącach tego roku i z odpowiedzialnej 
polityki prowadzonej przez obecny rząd. (Oklaski)

(Wesołość na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: No nie, brawo! Brawo!)
(Senator Kazimierz Kleina: Nawet senatorowie 

PiS się z tego śmieją.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, za udzielenie 
głosu.

Ja chciałabym tylko dopowiedzieć… Bo odpowia-
dając na moje pytanie, pan senator Bierecki odniósł 
się przede wszystkim globalnie, ale wszyscy sobie 
zdajemy sprawę z wpływów globalnych, pulsów go-
spodarki, giełdy londyńskiej, chińskiej czy nowojor-
skiej na naszą gospodarkę…
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(senator G. Bierecki) stii. Jak pan senator jako wybitny finansista rynku 
kapitałowego chciałby to zrealizować?

I drugie pytanie. Powiedział pan senator o tym, 
że zwiększenie deficytu wynika z potrzeby. Czy 
mógłby pan senator powiedzieć, że ta potrzeba rów-
nież wynika z tego, że wszystkie zadania, które są 
przewidziane… Ja nie mówię o tych blokowanych, 
tylko o pozostałych. Czy pan senator jest przeko-
nany, że budżet po stronie wydatków zostanie tak 
zrealizowany, iż konieczne jest zwiększenie deficytu 
o te 3,6?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Proszę o odpowiedź.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.
To ostatnie pytanie jest bardzo łatwe. To było pyta-

nie, czy jestem przekonany… Tak, jestem przekonany. 
(Wesołość na sali) Odpowiedź jest bardzo prosta.

Jeżeli chodzi o deficyt finansowany ze źródeł 
z polskiego kapitału, to pan senator uczynił wielki 
skrót myślowy dotyczący mojej wcześniejszej wy-
powiedzi…

(Senator Leszek Czarnobaj: W minucie musiałem 
się zmieścić.)

Ja mówię o inteligentnej polityce rządu, która spra-
wia, że dług krajowy jest w ręku krajowych pod-
miotów. Bardzo bym chciał, żeby to właśnie krajowe 
podmioty finansowały polskie zadłużenie. W jakim 
stopniu to będzie wykonane w stosunku do tej kwo-
ty zwiększenia deficytu, o której rozmawiamy… Tę 
odpowiedź być może pani minister zna. Ja nie wiem, 
jakie są plany co do emisji obligacji, jak one będą kie-
rowane i na jakich warunkach. To jest dobre pytanie, 
które może pan zadać pani minister. Rozumiem, że 
najważniejsze… Wszyscy rozumiemy przecież, że 
ważniejsze niż to, ile jest tego długu, jest to, komu jest 
się winnym. Jeśli jest się winnym swoim obywatelom, 
jak to w wielu krajach…

(Senator Leszek Czarnobaj: To można nie wy-
płacić?)

…się dzieje, to ci obywatele potem nie stawiają 
trudnych warunków pożyczkobiorcy, jakim jest bu-
dżet państwa. Oni nie stawiają trudnych warunków, 
a ci zagraniczni właściciele długu są w stanie – wi-
dzieliśmy, co robili wobec takich krajów jak choćby 
Grecja – żądać więcej i więcej, i tymi swoimi żąda-
niami dewastować gospodarkę kraju zadłużonego. 
A więc to ważne… Ja tu, Panie Senatorze, wypowie-
działem się bardziej filozoficznie, mówiąc o polityce 
tego zadłużenia czy filozofii zadłużania państwa. Nie 
odnosiłem się do tej konkretnej kwoty deficytu.

tylko do waluty polskiej, jest wstrząsem dla gospodar-
ki całego świata. Wiele krajów będzie miało kłopoty 
z tego właśnie powodu, że są nadmiernie zadłużone 
w walucie amerykańskiej. Ten, kto jest zadłużony, 
nie jest wolny, a ten, kto jest zadłużony wobec ob-
cych, jest niewolnikiem tych obcych. Struktura długu, 
o której wcześniej mówiłem, jest niebywale ważna 
dla stabilności polskich finansów.

A jeśli panią tak bardzo interesuje także kwe-
stia relacji, kursu złotówki wobec innych walut, to 
chciałbym przypomnieć, że rzeczą, którą w tej Izbie 
w poprzedniej kadencji bardzo się zajmowaliśmy, 
była kwestia kredytów frankowych. To jest tykająca 
bomba, te kredyty frankowe to jest tykająca bomba, 
to jest problem, który dla polskiej gospodarki będzie 
miał niebywałe znaczenie, jeśli sytuacja walutowa 
się utrzyma.

Powiedziała pani o zmianach zarządów spółek 
i wpływie na kurs akcji. Wahania kursu pojawiają się 
zawsze wtedy, kiedy pojawia się jakiś niepokój co do 
tych spółek. Ja jestem przekonany, że są to wahania 
okresowe, ponieważ z całą pewnością tymi spółkami 
będą rządzić kompetentni ludzie, którzy zapewnią 
wysoką rentowność tych spółek i inwestorzy będą 
bardzo zadowoleni z tej działalności. Myślę, że też ten 
rząd nie będzie stwarzał niespodzianek dla głównych 
spółek giełdowych i nie będą one zaskakiwane, tak 
jak to było w przeszłości, na pprzykład podatkami 
od KGHM czy od węglowodorów, które zbyt szybko 
były wprowadzane. Podatek bankowy, którym pew-
nie będziemy się wkrótce zajmowali na tej sali, był 
zapowiadany dostatecznie wcześnie i myślę, że już 
wszyscy zdążyli policzyć i oswoić się z tym, że będą 
płacić taki podatek.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Senatorze, najpierw chciałbym pogratulo-
wać dobrej propagandy co do tego, że tamten budżet 
i to, co było, jest złe, a teraz jest dobrze, teraz jest okej.

Przechodzę do pytania. Panie Senatorze, tego nie 
było na posiedzeniu komisji, ale to zostało tu powie-
dziane przez pana senatora, myślę o kwocie chyba 
ponad 3 miliardów 600 milionów, jeśli chodzi o ko-
rektę dotyczącą deficytu. Powiedział pan senator, 
że teraz będziemy realizowali to w ten sposób, że 
będziemy starali się, aby brakujące 3 miliardy 600, 
że tak powiem, sfinansował polski kapitał. Tak to 
zrozumiałem. Tak? Prosiłbym o rozwinięcie tej kwe-
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W porządku obrad mamy kolejne ustawy, które są 
dowodem także właściwego i szybkiego reagowania 
na zmieniające się okoliczności. Mówię o ustawie, 
która dotyczy zmiany tak zwanej reguły wydatkowej.

Kredyt dla Ukrainy na 4 miliardy zł… Nie jestem 
w stanie odnieść się do tego. Nie posiadam informacji 
na ten temat. Ale mówimy tutaj, jak rozumiem, o kre-
dycie, nie o wydatku. Panie Senatorze, w budżecie są 
przychody i wydatki. Kredyt jest inwestycją, więc 
jest on w innym miejscu. Myślę, że nie tutaj może 
pan szuka i nie tutaj może pan pyta.

A jeśli chodzi o pańskie uwagi dotyczące moż-
liwości zgłaszania tego typu propozycji wobec naj-
ważniejszego naszego partnera na Wschodzie, jakim 
jest Ukraina, zgłaszania propozycji przez pierwszego 
obywatela naszego kraju, to uważam, że były one 
niestosowne. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Według kolejności – pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Panie Przewodniczący!
Zawsze mnie boli, jak się tak łatwo dyskredytu-

je prace ministerstwa, a szczególnie Ministerstwa 
Finansów, które bez względu na to, kto rządzi, zawsze 
jednak stara się działać racjonalnie, dba o finanse 
publiczne i zabiega o to, żeby pieniądze były rzeczy-
wiście w racjonalny sposób wydatkowane. Myślę, że 
tak się działo do tej pory, tak się dzieje teraz i tak się 
będzie działo w przyszłości.

Ale chciałbym odnośnie do pana wypowiedzi do-
tyczącej nowelizacji budżetu zadać takie oto pytanie. 
Powiedział pan, odpowiadając na moje pytanie, że 
może nie ma konieczności zmiany budżetu, ale jest 
potrzeba. Rozumiem brak tej konieczności. A czy 
mógłby pan powiedzieć nam, jakie potrzeby spowo-
dowały właśnie taką propozycję zmian?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.
Pani minister na pewno będzie w stanie szerzej 

powiedzieć o wielkości planowanej rezerwy i jej wy-
korzystaniu. Myśmy w trakcie posiedzenia komisji 
szczegółowej informacji nie uzyskali. Wiem, że jest to 
w trakcie przygotowania. Ale rozumiem, że pojawia 
się rezerwa budżetowa, która może być wykorzystana 
jeszcze w tym roku na ważne przedsięwzięcia.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski, bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku, dziękuję.
Panie Przewodniczący, jedno zdanie wprowadza-

jące. Ta inicjatywa przypomina mi sytuację złotego 
pociągu pod Wałbrzychem. Jest to złoto, a jakby go 
nie było – mamy dobry budżet, ale jakby go nie było. 
Przechodzę do pytania. Wskazał pan, że zwiększa się 
ten deficyt o prawie 4 miliardy zł. Dokładnie mi się 
to kojarzy z deklaracją złożoną w imieniu państwa 
polskiego w Kijowie przez pana prezydenta, który 
zapowiedział tam uruchomienie linii kredytowej dla 
Ukrainy właśnie w wysokości 4 miliardów zł. 

Pytanie, czy to było uzgodnione z rządem. Na 
jakiej zasadzie prezydent, przekraczając swoje kom-
petencje, rozwiązuje problemy gospodarcze innego 
państwa?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.
Żadne z tych pytań nie dotyczy nowelizacji, której 

jestem sprawozdawcą. Tak? W tej ustawie nie ma 
złotego pociągu. Co gorsze, nigdy go nie było – ta 
ustawa nie była dobrze napisana, nie była dobrze przy-
gotowana. No, ta dziura na poziomie 13 miliardów 
z kawałkiem jest chyba dostatecznym dowodem na 
to, że potrzebna jest interwencja. Ten budżet powinien 
być prawidłowo skonstruowany. Chodzi o to, żeby-
śmy wreszcie przestali mieć budżety wzięte z sufitu 
albo wyciągane z jakiejś mysiej dziury, tylko mieli 
budżety realne. Przypominam dyskusję z poprzedniej 
kadencji, kiedy to nowelizację trzeba było robić na 
hura, a deficyt związany z koniecznością dopłacenia 
do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podskoczył 
nam cudownie na tym korytarzu z Sejmu do Senatu 
z 5 do chyba 15 miliardów zł. Prawda? Taka była 
skala jakości przygotowania dokumentów budżeto-
wych państwa. A teraz poprawiamy, poprawiamy… 
Te budżety mają być napisane dobrze, precyzyjnie, 
na tyle na ile można to zrobić w zmieniających się 
okolicznościach gospodarczych. Przecież żyjemy 
w bardzo ciekawych czasach i wiele trzeba zmieniać 
w kolejnych ustawach, które dziś będziemy omawiali.

(Senator Jan Rulewski: Kredyt dla Ukrainy na 
4 miliardy zł.)

Zaraz odpowiem. Zaraz odpowiem.
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nie wywierają presji na wysokość oprocentowania, czyli 
raczej oszczędnościowo to traktują, to jeszcze otrzymane 
przychody odsetkowe wydają w Polsce. Ale nie chciał-
bym przy okazji tego sprawozdania wygłaszać tutaj re-
feratu o wyższości zadłużania się u własnych obywateli 
i w przedsiębiorstwach krajowych nad zadłużaniem się 
w zagranicznych bankach czy w zagranicznych grupach 
finansowych. To jest temat na bardzo interesujące se-
minarium, choć ten pogląd, który panu prezentuję, jest 
poglądem absolutnie powszechnym, wszyscy na świecie 
są przekonani, że najlepiej zadłużać się wewnętrznie. 
Mogę panu podarować książkę niejakiego Krugmana, 
który cały wykład zrobił właśnie na ten temat – o dłu-
gu międzypokoleniowym, przekazywaniu tego rodzaju 
zadłużenia następnym pokoleniom i o tym, jaka masa 
długu jest przekazywana następnym pokoleniom, jeśli 
chodzi o zadłużenie krajowe. A w przypadku zadłużenia 
zagranicznego następnemu pokoleniu przekazywany 
jest cały dług wobec obcego kapitału. No, przy zadłu-
żeniu wobec własnych obywateli faktycznie kosztem 
są odsetki, bo przecież ten dług stanowi jednocześnie 
oszczędności krajowe.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Następny w kolejności jest pan senator Dowhan. 

Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy coś panu wia-

domo o aukcji na częstotliwości LTE? A jeżeli tak, to 
ile ona wniosła i czy te dochody będą wpisane do te-
gorocznego budżetu, czy może do przyszłorocznego?

(Senator Grzegorz Bierecki: Z tego, co wiem… 
Mogę, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Tak. Proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję.
Z tego, co wiem, ta aukcja jeszcze się nie odbyła, 

więc jeszcze tych przychodów nie ma. One są spo-
dziewane, projektowane, ale o terminach i projek-
towanej wysokości środków uzyskanych z tej au-
kcji… Pewnie pani minister ma dane na ten temat. 
W trakcie posiedzenia komisji mowa była o ponad 
9 miliardach zł, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak, Pani 
Minister? Dobrze zapamiętałem? Tak. Terminy i do-
kładną wysokość środków na pewno panu przedstawi 
pani minister.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Według kolejności – pan senator Czarnobaj. 

Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Jeśli mógłbym… Przede wszystkim mam taką 

prośbę, żeby w sprawozdaniu używać jak najmniej 
przymiotników, za to jak najwięcej innych określeń, 
a w wystąpieniu jak najwięcej przymiotników. Jeśli 
mógłbym prosić…

A chciałbym jeszcze raz zapytać o to, o czym pan 
senator mówił. To bardzo ciekawy wątek. Chodzi 
o sfinansowanie deficytu. Jeśli to jest możliwe, pro-
szę mi podać jeden przykład, że oto pieniądz po-
chodzący od, nie wiem, zachodnich banków czy 
zachodnich inwestorów jest bardziej agresywny niż 
pieniądz pochodzący od mieszkańców i podmiotów 
Rzeczypospolitej. Jeden taki przykład czy dwa przy-
kłady. Dlaczego jest lepiej, tak jak pan powiedział, 
i dlaczego te pieniądze będą bardziej agresywne, jak 
rozumiem, jeśli chodzi o zachodnie banki? To jest 
bardzo interesujący wątek, dlatego mnie to interesuje.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

Rozumiem, że pan senator był odcięty od mediów 
przez dłuższy czas i nie obserwował tego, co się działo 
w krajach południa Europy, które znalazły się w pułapce 
zadłużenia, głównie zagranicznego. I pan senator nie 
zauważył tego, jak rosły oczekiwania odsetkowe inwe-
storów, nabywców obligacji tych krajów, i jak wielkie 
oprocentowanie otrzymywali na tych obligacjach. To jest 
to ryzyko, o którym mówiłem. Czy w Polsce mieliśmy 
do czynienia z takim zdarzeniem, czy mówimy tutaj 
tylko o przeciwdziałaniu ryzyku, które istnieje i które 
w innych krajach zostało uwidocznione? Ja w tej chwili 
nie mam danych, którymi mógłbym się z panem po-
dzielić, dotyczących ewentualnej presji zagranicznych 
podmiotów na wysokość oprocentowania polskich obli-
gacji. Te obligacje do tej pory dobrze się sprzedawały. Ja 
nie słyszałem, żeby rząd polski miał w ostatnich latach 
problem ze zbyciem tych obligacji. Ale też dobrze płacił. 
W 2013 r. – mam nadzieję, że się nie mylę – obligacje 
polskie były jedną z najlepszych inwestycji na świecie, 
dawały łącznie, po zsumowaniu korzyści odsetkowej 
i różnic kursowych, około 11%. Pamiętam, że czytałem 
opracowanie na ten temat. Tak że inwestorzy uzyskiwali 
bardzo wielką korzyść. Krajowi inwestorzy nie dość, że 
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Z pana wypowiedzi wynika – tak to zrozumiałem, 
proszę o sprostowanie – że gdyby w ramach gospodarki 
greckiej czy w ogóle budżetu państwa w Grecji wyda-
wano tyle, ile się wydaje, albo jeszcze więcej, a zadłu-
żano by się we własnych bankach, to byłoby wszystko 
okej, jeśli chodzi o deficyt, gospodarkę i wskaźniki. 
Tak zrozumiałem z wypowiedzi pana senatora, ale 
jeszcze raz chcę to po prostu usłyszeć, jeżeli jest to 
możliwe, Panie Senatorze; jeśli nie jest to możliwe, to 
przyjmuję to… Proszę powiedzieć, co pokazują wskaź-
niki matematyczne, umowy i inne wnioski, jeśli chodzi 
o różnice, bo mnie to ciekawi. Ja nie bronię tego, że 
mamy zadłużać się we własnych bankach. Na czym po-
lega różnica dla polskiej gospodarki, jeśli chodzi o, że 
tak powiem, pieniądz, kiedy sprzedajemy obligacje na 
rynku międzybankowym, międzynarodowym, a kiedy 
tylko na polskim? Już kończę ten wątek.

Jeszcze tylko jedna sprawa. Panie Profesorze, ja 
w przerwie przekażę panu adres strony internetowej, 
gdzie jest odpowiedź na pytanie, dlaczego włoska 
gospodarka się chwieje. To tak dla informacji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o odpowiedź.

Senator Grzegorz Bierecki:

Bardzo dziękuję.
Ja w poprzedniej kadencji starałem się, mówiąc choć-

by o długu międzypokoleniowym, który jest przedmio-
tem zainteresowania wielu parlamentów, zainteresować 
pana ministra Rostowskiego tym problemem i prosiłem 
nawet o stosowne wyliczenia, abyśmy zobaczyli, jak ten 
dług będzie się kształtował w kolejnych generacjach; na 
przykład Kongres amerykański oczekuje regularnie infor-
macji o kształtowaniu się długu międzypokoleniowego. 
Wpływ na jego kształtowanie ma struktura zadłużenia, 
czyli jak dużo oszczędności krajowych znajduje się w tym 
długu i jak wygląda podział zadłużenia zagranicznego. 
Ale finansując deficyt, trzeba brać pod uwagę przecież 
poziom oszczędności krajowych, a nie da się o nim roz-
mawiać bez dyskusji o poziomie wynagrodzeń, o wy-
sokości płacy minimalnej. Nie da się także rozmawiać 
o oszczędnościach krajowych bez rozmowy o strukturze 
własności przedsiębiorstw, własności kapitału krajowego, 
tego, który działa w kraju. Tak więc, Panie Senatorze, 
dopytuje mnie pan o rzeczy, które nie były przedmiotem 
prac komisji. Ja chętnie odpowiadam, ale wydaje mi się, 
że obaj zmierzamy donikąd w tej dyskusji – pan pytając, 
ja odpowiadając – ponieważ jest to zupełnie obok tego 
przedłożenia, które mam honor państwu sprawozdawać.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan profesor Stanisławek, bardzo proszę.

Senator Andrzej Stanisławek:

Dziękuję bardzo.
Ja chciałbym najpierw się króciutko ustosunkować 

do problemu, który podniósł pan senator Czarnobaj. 
Wielokrotnie bardziej w stosunku do PKB zadłużone 
Włochy czy Japonia nie mają większych problemów, 
ponieważ są zadłużone wewnętrznie.

A teraz miałbym takie pytanie do senatora sprawoz-
dawcy. W zeszłym roku i 2 lata temu nie można było 
nabyć w Polsce obligacji Skarbu Państwa, były z tym 
problemy, można to było zrobić przez instytucje ze-
wnętrzne, niepolskie. Czy jeżeli teraz będą te obligacje 
skierowane na rynek wewnętrzny, to polski obywatel 
łatwiej będzie mógł je zakupić? Poza tym była różnica 
w przypadku oprocentowania. Dziękuję bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:

Rzeczywiście słyszałem o takich kłopotach. Nawet 
prezes jednego z towarzystw funduszy inwestycyj-
nych pytał mnie – także w mediach pojawiła się ta 
informacja – o tajemniczym otwieraniu księgi popytu 
na niektóre obligacje po godzinie 16.00 w Warszawie. 
Potem te obligacje znajdowały się w portfelach za-
granicznych podmiotów, które korzystały choćby 
z różnicy czasowej, prawda? Była prowadzona taka 
polityka nadmiernego zadłużania wobec podmiotów 
zagranicznych, zawdzięczamy to obecności ministra 
Rostowskiego. Mam nadzieję, że z tą polityką już 
skończyliśmy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Następny w kolejności – pan senator Czarnobaj.
Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Ja przede wszystkim chciałbym sprostować pewną 

kwestię. Ja nie pytałem o to, co ja obserwuję, a czego 
nie obserwuję. Dlatego bardzo bym prosił… Będzie 
czas przeznaczony na wystąpienia i wtedy pan senator 
będzie mógł odnieść się do moich pytań, skrytykować 
mnie, ale prosiłbym, żeby na etapie zadawania pytań 
odpowiadać na pytania. Ja pytałem i pytam po raz 
pierwszy… Pan profesor, tutaj włączył się również… 
Proszę pokazać, dlaczego, że tak powiem, pieniądz 
zachodnich banków jest gorszy od pieniądza polskiego. 
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ustawy budżetowej na 2015 r. przewidywane dochody 
z tytułu podatków od towarów i usług to 134 miliardy 
630 milionów. Różnica we wpływie tego podatku 
to 13 miliardów 329 milionów – to przewidywana, 
szacowana luka.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Dziękuję bar-
dzo…)

13 miliardów 329 milionów, tak więc to około…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

To około 10%.
Jako kolejny do zadawania pytań zgłosił się pan 

senator Florek.
Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Panie Senatorze Sprawozdawco, ja tak w trybie 
riposty do poprzedniej pana wypowiedzi: budżet jest 
zrównoważony wtedy, kiedy i dochody, i wydatki 
się równoważą. Pan powiedział, że budżet musi być 
dobrze skonstruowany, musi być realny, a że nie było 
tych dochodów, brakowało ich w budżecie, pan uważa, 
że ubiegłoroczny budżet nie jest dobrze zaplanowany. 
W takim razie ja mam teraz takie pytanie. Są ubytki 
w dochodach, ale są też ubytki w wydatkach, na przy-
kład związane z tym, że stopa bezrobocia w Polsce 
jest mniejsza od planowanej, w moim wojewódz-
twie wynosi ona 6,1%. Jest więc wiele oszczędności 
związanych ze świadczeniami rynku pracy i świad-
czeniami dla bezrobotnych. Kontynuując myśl pana 
sprawozdawcy, spytam: co w związku z tym, że te 
wydatki są mniejsze od planowanych? Co to znaczy? 
Że jeżeli stopa bezrobocia spada, to jest niedobrze, 
bo źle wykonamy budżet, lepiej, żeby była większa, 
jak rozumiem, tak? Bo wtedy można byłoby wydać 
więcej pieniędzy. Chciałbym powiedzieć, że docho-
dy i wydatki powinny się równoważyć, tyle, że to 
wszystko to są pewne cyfry i nie można założyć, 
że jeżeli gdzieś się nie wykona jakichś pozycji po 
stronie dochodów, to oznacza to źle wykonany bu-
dżet. Generalnie – jeszcze raz powtórzę – uważam, 
że budżet zaplanowany na ten rok jest budżetem za-
planowanym bardzo dobrze. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.
Ja odnosiłem się przede wszystkim do przesza-

cowania przychodów. Pamiętam, że kiedy był przyj-
mowany budżet na 2015 r. – i to jest do sprawdzenia 

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, Panie Senatorze, chciałbym sprosto-
wać. Ja nie pytałem w ogóle o to, skąd wziąć pieniądze 
na sfinansowanie długu. To pan senator, przedstawiając 
sprawozdanie z posiedzenia komisji, na którym nie było 
w ogóle o tym dyskusji, powiedział, że powinniśmy dążyć 
w tym kraju do tego, żeby dług finansować własnym, 
polskim kapitałem. Skoro pan to poruszył, to moje pytanie 
brzmi: na podstawie czego? Jak to jest? Ja nie oczekiwa-
łem odpowiedzi, bo ja byłem na posiedzeniu komisji.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ja poruszyłem tę kwestię, odpowiadając na pytanie 

dotyczące struktury zadłużenia. To było pytanie pana 
senatora Jackowskiego. Tak że to nie było w moim 
sprawozdaniu, tylko w odpowiedzi na pytania.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Ja tylko przypomnę, że bardzo często naszą praktyką 
jest, że przy okazji sprawozdań często pytamy sprawoz-
dawców – i oni odpowiadają – w tematach, które dryfują 
wokół zagadnień poruszanych na posiedzeniu komisji. 
Taką formułę przyjęliśmy, nigdy nie było sprzeciwu. 
Bardzo często uzyskujemy bardzo ciekawe informacje, 
które wzbogacają naszą wiedzę. A to pytanie jest chyba 
jednym z tych, za które możemy podziękować.

(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
Pan senator Dobkowski. Bardzo proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, mówi pan o różnicy w przycho-

dach z tytułu podatku VAT o ponad 13% w stosunku 
do przychodów planowanych w budżecie. Ja bym chciał 
zapytać, jaka jest skala ściągalności podatku VAT, to 
znaczy ile procent należnego podatku nie wpłynęło do 
budżetu. Chodzi mi o to, ile powinno wpłynąć… Chodzi 
o procent w stosunku do przychodów z budżetu. Ile 
powinno wpłynąć, ile mogło wpłynąć, a nie wpłynęło? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.
Mam przed sobą tabelkę, która niestety nie za-

wiera danych procentowych. Bez kalkulatora szybko 
tego nie policzę, więc podam panu kwotę. W projekcie 



19
5. posiedzenie Senatu w dniu 17 grudnia 2015 r.

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

(senator G. Bierecki) podatkiem. Czy w ogóle były takie analizy… No bo to, 
że w stosunku do planowanego budżetu mamy lukę, 
to ja wiem. Ale chodzi o to, czy rzeczywiście podatek 
się należy i ktoś nie zapłacił, czy też w ogóle budżet 
był źle planowany. Chodzi mi o ściągalność podatku 
VAT. O ściągalność, czyli ile tego podatku w stosunku 
do podatku należnego nie zostało ściągnięte. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

No, rozumiem, że w przypadku tego, co było za-
planowane w ustawie budżetowej, przewidywane było, 
jak to pan senator ujął, ściągnięcie tego VAT. Luka 
w napływie przychodów z tytułu VAT utrzymuje się 
w kolejnych latach, ja przekazywałem to pytanie pani 
minister, aby powiedziała, jak ta luka w VAT się kształ-
towała w ostatnim okresie. No, widziałem publikacje 
różnych komentatorów ekonomicznych, którzy mówili 
nawet o czterdziestomiliardowej luce. Ale ile ona wy-
nosi i jak Ministerstwo Finansów szacuje wartość tej 
luki, to zapewne pani minister powie. My mamy w tej 
chwili do czynienia z przedłożeniem, w którym różnica 
pomiędzy wpływami projektowanymi a rzeczywisty-
mi, takimi, których spodziewamy się rzeczywiście na 
koniec tego roku, wynosi ponad 13 miliardów. No, tyle 
mogę powiedzieć na podstawie dokumentów, które 
zostały nam przedłożone, i dyskusji w komisji.

(Senator Wiesław Dobkowski: Chciałbym jeszcze 
dopytać w ramach tego pytania.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:

Po prostu chodzi o to, czy… Jak rozumiem, mo-
głoby dojść do tego, że przychody z VAT planowane 
w ustawie budżetowej mogły być źle zaplanowane, 
bo faktycznie należne podatki mogły być inne, na 
przykład mogły być o 13 miliardów mniejsze. Chodzi 
po prostu o to, czy służby finansowe potrafią ściągnąć 
należny podatek VAT. O to mi chodzi. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:

Miejmy nadzieję, że będą wyposażone we wła-
ściwe przepisy i narzędzia, a także, że będzie wola 

w stenogramach – przecież sam mówiłem o tym, że 
on jest przeszacowany, tak grzecznie powiem, i że 
na potrzeby kampanii wyborczej uchwaliliście pań-
stwo taki budżet, który miał pokazywać tu krainę 
szczęśliwości. Prawda? To było uchwalane w ramach 
poetyki zielonej wyspy. I teraz trzeba to naprawić, 
poprawić, urealnić. 13 miliardów 329 milionów to 
przewidywana różnica we wpływach z tytułu podatku 
VAT. To jest wystarczające uzasadnienie, żeby bu-
dżet poprawić i to właśnie robimy – poprawiamy go. 
No, odwirowujemy ten nawis propagandowy, który 
wsadziliście do tego budżetu, żeby tak wprost powie-
dzieć. Zwracaliśmy na to uwagę ministrowi. Ale to 
nie pierwszy taki budżet. Ja przypomnę, że kiedy gro-
ziło przekroczenie pułapów konstytucyjnych przy… 
Te budżety były projektowane… Nie chcę być nie-
uprzejmy, ale powiedziałbym, że były projektowane 
frywolnie. O, właśnie frywolnie były projektowane te 
budżety. A ja mówiłem o panu ministrze Rostowskim, 
że on uprawia takie sowizdrzalstwo budżetowe. No 
i trzeba było przecież nowelizować budżet. W którym 
to roku? Panie Senatorze Kleina, w tamtej kadencji 
w którym roku musieliśmy budżet tak…

(Senator Leszek Czarnobaj: Raz.)
Raz, no właśnie, musieliśmy go nowelizować.
(Senator Kazimierz Kleina: Raz, to jest praktyka 

w wyjątkowej sytuacji.)
No właśnie, była wtedy taka wyjątkowa sytuacja. 

Ale rozumiem, że trzeba było poszukać i w tym bu-
dżecie zawarte były sztuczki pod hasłem pożyczki do 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, były wpisywa-
ne… Jak pytałem ministra Rostowskiego, a z czego 
one będą spłacone w przyszłości przez ten FUS, no to 
wyznał, że z dotacji. No, to takie fryzowanie, księgowi 
tak mówią, że fryzuje się budżet. No, był ufryzowany, 
ale rzeczywistość okazała się taka, że musimy teraz 
ten budżet nowelizować. Brak wpływów z podatku 
VAT jest wystarczającym uzasadnieniem tej zmiany.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Dobkowski, bardzo proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:

Dziękuję.
Ja chciałbym, Panie Senatorze, dopytać, bo otrzyma-

łem odpowiedź, ale pytałem o coś innego. Te 13 miliar-
dów 329 milionów zł to luka budżetowa w podatku VAT, 
ale w stosunku do planowanego budżetu, tego, który 
jest w ustawie budżetowej. A mnie chodzi o różnicę 
w stosunku do należnego… To znaczy ja rozumiem, 
że planuje się jakąś wartość tych wpływów, ale te pla-
nowane wpływy nie muszą być tożsame z należnym 
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(senator G. Bierecki) tyle do samej wysokości skali procentowej opodat-
kowania, ile do tego, jaka polityka zachęt dla przed-
siębiorców będzie stosowana, aby mogli oni rozwijać 
swoje przedsiębiorstwa, swój biznes, inwestować. Bo 
taka działalność powinna być wspierana. Obniżenie 
wysokości opodatkowania dla wszystkich tylko po 
to, żeby można było więcej wydać na kawior i szam-
pana, nie jest właściwą polityką. Trzeba wspierać 
działania, które służą rozwojowi, i zmniejszać ciężary 
podatkowe tym, którzy są aktywni i tworzą miejsca 
pracy, a tym samym przyczyniają się do zwiększenia 
dochodów budżetu.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z państwa ma pytania do spra-

wozdawcy?
Jeżeli mogę pozwolić sobie na takie wtrącenie, 

Panie Senatorze, to powiem, że ciekawym zagad-
nieniem jest korelacja między stawką podatkową 
a realnymi wpływami z podatku VAT. Ta zależność 
nie jest liniowa. Kilka lat temu, gdy miała miejsce 
dyskusja na temat obniżenia stawki podatku VAT, 
wspomniana kwestia była bardzo szeroko i szcze-
gółowo omówiona. Często jest tak, że w pierwszej 
fazie obniżenie stawki powoduje realne zwiększenie 
wpływów, a dopiero poniżej jakiegoś progu ‒ realne 
zmniejszenie wpływów podatkowych. Mówię tutaj 
o kwocie, która wpływa… Ale to jest kolejny temat na 
seminarium. Tak że chciałbym tylko zasygnalizować 
wspomnianą kwestię.

Czy jeszcze ktoś ma pytania do sprawozdawcy? 
Nie widzę zgłoszeń.

Bardzo dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

Pani minister Majszczyk. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W zasadzie założenia tej noweli przedstawione 

zostały przez pana senatora sprawozdawcę komisji 
budżetu. Chciałabym uzupełnić informacje dotyczące 
tego projektu jeszcze w kilku aspektach.

Tak jak zostało to już zaznaczone, wynikiem tej 
nowelizacji będzie powiększenie deficytu budżetu 
państwa o 3 miliardy 900 milionów zł w stosunku do 
pierwotnego założenia wynikającego z budżetu przy-

ścigania różnych grup, które wyłudzają w Polsce VAT. 
Pan, Panie Senatorze, pyta właściwie o to, czy pan 
minister Szczurek zaplanował zbyt duży przychód, 
czy pojawiła nam się taka niespodzianka i wpłynęło 
mniej pieniędzy z VAT. No, jeśli ja miałbym zabawić 
się w psychoanalityka i rozłożyć osobowość pana mi-
nistra Szczurka… Myślę, że chyba jednak zaplanował 
więcej, niż…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chce…
Bardzo proszę, pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:

Chcę skorzystać, Panie Senatorze, Panie 
Przewodniczący, jeżeli chodzi o… Moje pytanie jest 
związane z finansami. Wprawdzie nie odnosi się ono 
tak stricte do tego, o czym dzisiaj dyskutujemy, ale… 
Ja, jako przedsiębiorca, jestem bez przerwy pytany, 
kiedy nastąpi obniżenie podatku CIT dla małych firm 
do 15%. To jest bardzo poważne, oczywiście związa-
ne z finansami państwa, pytanie.

(Senator Grzegorz Bierecki: Rozumiem…)
I czy będzie…

Senator Grzegorz Bierecki:

W trakcie posiedzenia komisji nie rozmawialiśmy 
na ten temat. Może pani minister ma jakieś informa-
cje. Ja nie słyszałem o tym, aby wspomniany podatek 
miał zostać w 2016 r. obniżony. Ale to…

(Senator Władysław Komarnicki: To ważne za-
gadnienie, dlatego spytałem. Bardzo przepraszam.)

Procentowa wysokość opodatkowania nie prze-
sądza o wielkości ciężarów podatkowych ponoszo-
nych przez podatnika. Zmniejszenie takich ciężarów 
może wynikać z ulg, które się pojawią. Przypomnę, 
że pani premier w swoim exposé zapowiadała cały 
szereg udogodnień dla podatników, szczególnie tych 
inwestujących…

(Senator Władysław Komarnicki: Z tego wynikało 
moje pytanie, Panie Przewodniczący.)

…jak na przykład amortyzacja itd. One mogą 
wpłynąć, w przypadku realizacji określonych za-
chowań oczekiwanych przez państwo polskie… Jeśli 
przedsiębiorcy będą takie zachowania realizować, to 
otrzymają korzyść w postaci zmniejszenia ciężaru 
podatkowego. Czyli jeśli będą inwestować i tworzyć 
miejsca pracy, to będą płacić niższe podatki, będą 
ponosić mniejszy ciężar podatkowy. Tak więc ja 
większą wagę przywiązywałbym tak naprawdę nie 
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(podsekretarz stanu H. Majszczyk) zację budżetu wynikającego z noweli, która będzie 
obowiązywała, jeżeli Wysoka Izba raczy uchwalić 
tę nowelizację i zostanie ona podpisana przez pana 
prezydenta. Wpływy z podatków są niższe o ponad 
10 miliardów zł, niższe są również wydatki, jednak 
zderzenie tych obu kwot pokazuje, że w dalszym 
ciągu mniej jest oszczędności po stronie wydatko-
wej, a więcej niedoborów po stronie dochodowej.

I właśnie ta różnica spowodowała, że złożo-
no wniosek o dokonanie tej noweli, jeżeli chodzi 
o plan deficytu na rok 2015. Powodem, dla którego 
podjęto taką decyzję, jest również to, że wydatki 
stanowią nieprzekraczalny limit. Podobnie deficyt 
budżetu państwa, zgodnie z częścią tekstową budże-
tu, jest nieprzekraczalny. Oczywiście teoretycznie 
takie oszczędności mogą się pojawić, ale nie mo-
żemy się o nich dowiadywać na przykład w stycz-
niu, bo może się okazać, że deficyt budżetu byłby 
przekroczony. Te oszczędności mogą się pojawić, 
ale nie muszą. Zależą one od szeregu czynników. 
W dalszym ciągu trwają różne rozliczenia i płat-
ności. Jeżeli porównamy harmonogram płatności 
dokonywanych przez dysponentów w poszczegól-
nych latach, nie tylko w samorządach, ale także na 
poziomie wydatków realizowanych bezpośrednio 
z budżetu państwa, to zobaczymy, że bardzo wiele 
płatności dokonywanych jest w IV kwartale roku. 
Wynika to z harmonogramów rozliczeń, z roczne-
go charakteru budżetu. Podobnie jest również, jeśli 
chodzi o rozliczenia różnych inwestycji i działań 
dokonywanych przez poszczególnych dysponentów 
inwestycji, realizowanych przez tych dysponentów; 
te budżety są często w dużej części realizowane 
dopiero w IV kwartale. Oczywiście oszczędności 
mogą się pojawić, bo należność powinna być płacona 
za faktycznie wykonane zadanie lub zrealizowaną 
usługę. A zatem jeżeli na przykład jakaś inwesty-
cja nie jest faktycznie wykonana w listopadzie czy 
w grudniu, to obowiązkiem każdego dysponenta jest 
niedokonywanie płatności, skoro nie może przyjąć 
realizacji zadania jako wykonanego. I dlatego mó-
wię, że takie oszczędności teoretycznie mogą się 
pojawić.

Wydatki, które zostały zablokowane, były za-
blokowane nie tylko przez dysponentów. Proszę 
pamiętać również o procedurze uruchamiania re-
zerw. Część tej kwoty, o której tutaj mowa, jako 
kwoty, która nie będzie wydatkowana, pochodzi 
z niewydanych rezerw celowych. Rezerwy celowe 
poza dwoma przypadkami – mówimy tutaj o re-
zerwie na współfinansowanie wydatków unijnych 
oraz rezerwie na realizowanie zadań związanych 
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych czy 
powstawaniem klęsk żywiołowych… Te dwie re-
zerwy mogą być realizowane, wydatkowane do 
końca roku kalendarzowego. Pozostałe rezerwy 

jętego na rok 2015. Rzeczywiście powodem, dla które-
go ta nowela jest przedstawiana, są mniejsze o ponad 
10 miliardów zł prognozowane dochody budżetowe. 
Tak jak w szerokiej dyskusji było to już kilkakrot-
nie poruszane, największe niedobory szacowane są 
w zakresie podatku od towarów i usług. Również 
wydatki rzeczywiście będą mniejsze. Zostały one 
uwzględnione w tej noweli w takich wysokościach, 
jakie były znane w momencie, kiedy ta nowelizacja 
była opracowywana i przedkładana przez rząd par-
lamentowi. Były to blokady, które są ograniczeniem 
wydatków, tak zwane ograniczenia o charakterze na-
turalnym, nie były to cięcia wydatków, ograniczanie 
zadań. Po prostu dysponenci, jak zresztą co roku, 
zgłosili, zgodnie ze sztuką wynikającą z przepisów 
ustawy o finansach publicznych, brak możliwości 
wykonania wydatków właśnie na poziomie 6 miliar-
dów 500 milionów zł. To wynika z wielu przyczyn, 
między innymi po prostu z osiągnięcia niższych cen 
w wyniku przetargów, ale również z ograniczenia 
wydatków na płacenie składek za bezrobotnych, 
co jest wynikiem spadku bezrobocia, w niektórych 
przypadkach również z przesunięcia zadań w wyniku 
przedłużających się procedur związanych chociażby 
z wykupem ziemi czy załatwianiem różnej dokumen-
tacji pod planowane inwestycje, jak miało to miejsce 
w przypadku niektórych inwestycji realizowanych 
przez instytucje nadzorowane przez ministra nauki. 
Tak że w zależności od tego, jakiego urzędu, jakiej 
instytucji to dotyczy, możemy mnożyć przykłady 
tego, co było przyczyną ograniczeń wydatków, które 
złożyły się na tę kwotę 6,5 miliarda zł.

Oczywiście teoretycznie mogą się pojawić jesz-
cze inne oszczędności. Dlatego też w noweli bu-
dżetu przedłożonej Wysokiej Izbie zaproponowano 
również takie rozwiązanie, że w przypadku, gdy-
by takie oszczędności się pojawiły, będzie możli-
wość utworzenia przez ministra finansów rezerwy 
celowej, która byłaby przeznaczona dla Agencji 
Rezerw Materiałowych na realizację zadań związa-
nych z rezerwami strategicznymi. Przepisy zawarte 
w części tekstowej tej noweli nie obligują ministra 
finansów do utworzenia takiej rezerwy, dają tylko 
taką możliwość, bo oczywiście decyzja w tym za-
kresie będzie zależała od wielu okoliczności, które 
mogą się pojawić. Nawet jak się pojawią oszczęd-
ności, jeżeli będą dokonane blokady przez poszcze-
gólnych dysponentów w związku z oszczędnościa-
mi i brakiem możliwości wydatkowania środków, 
to oczywiście te oszczędności będą musiały być 
zderzone z faktycznymi dochodami, które zosta-
ną zrealizowane w grudniu, tak aby można było 
zweryfikować, czy utworzenie takiej rezerwy jest 
celowe, możliwe i czy zapewnia prawidłową reali-
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(podsekretarz stanu H. Majszczyk) Senator Bogdan Borusewicz:

Pani Minister, chcę zadać pani takie samo pytanie, 
jakie zadałem senatorowi sprawozdawcy. Jaka jest 
racja… Dlaczego chcemy zwiększyć deficyt budże-
towy o prawie 4 miliardy zł? To jest dla mnie dziwne. 
Może pani minister wyjaśni mi, jakie są racje za tym, 
żeby zwiększać deficyt budżetowy w sytuacji, kiedy 
niedawno zeszliśmy właśnie z nadmiernego deficytu 
i problemy, jakie się z nim wiązały… Konieczność 
schodzenia z deficytu, trudnego schodzenia, cięż-
kiego schodzenia… Dlaczego teraz zwiększamy, wy-
chodzimy poza 3%, od których liczy się nadmierny 
deficyt?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:

Dziękuję.
Jeżeli chodzi o to, jaki będzie w efekcie deficyt 

sektora… Jak rozumiem, pan marszałek pyta w tym 
momencie o deficyt sektora, bo 3% to jest klauzula 
sektora finansów publicznych w całości, nie tylko 
budżetu państwa. Wspomniany deficyt będzie mógł 
być oceniany dopiero po zakończeniu roku, ponieważ 
nie jest do niego liczony tylko deficyt budżetu pań-
stwa, lecz także deficyt samorządowy. I tak naprawdę 
dopiero po zamknięciu roku będzie można określić 
poziom wspomnianego deficytu. My jednak ocenia-
my, że jeżeli nic się nie zmieni w stosunku do tego, co 
szacowaliśmy, po stronie samorządowej lub po stronie 
innych instytucji, instytucji ubezpieczeniowych, które 
również są brane pod uwagę przy liczeniu wspomnia-
nego deficytu, to, tak jak zostało to przedstawione 
w uzasadnieniu, w roku 2015 możemy przejściowo 
nieznacznie przekroczyć 3%. Z tym że będzie to prze-
kroczenie czasowe, incydentalne, zgodnie z procedo-
wanym obecnie przez Radę Ministrów budżetem na 
rok 2016. Mówię „procedowanym”, ponieważ nie jest 
on jeszcze przyjęty, ale był już wstępnie rozpatrywa-
ny w Radzie Ministrów. I deficyt sektora finansów 
publicznych w końcówce roku 2016 jest szacowany 
na poziomie 2,8% PKB, czyli na takim poziomie, na 
jakim był szacowany wcześniej, w momencie przygo-
towywania pierwszego projektu ustawy budżetowej, 
we wrześniu. Wspomniany poziom deficytu sektora 
nie ulega w 2016 r. podwyższeniu.

Jeżeli chodzi o sam deficyt budżetowy, który, tak 
jak powiedziałam, jest tylko elementem wspomniane-
go deficytu, to przed chwilą przedstawiałam powody, 
dla których jest on podnoszony. Nie ma pewności, czy 

celowe są uruchamiane przez ministra finansów do 
15 października. I już w tym momencie, w którym 
się znajdujemy, wiadomo, w jakiej części poszcze-
gólne rezerwy nie były wydatkowane. Oczywiście 
powody niewydatkowania tych rezerw będą przed-
stawiane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 
rok 2015, bo wszyscy uprawnieni, którzy mogliby 
sięgnąć po te środki, będą przesyłać szczegółowe 
wyjaśnienia do ministra finansów, a minister fi-
nansów umieści je w sprawozdaniu z wykonania 
budżetu. Ale oczywiście dzisiaj nie można jeszcze 
takiej szczegółowej analizy dokonać. Są określone 
terminarze, zgodnie z którymi takie sprawozdania 
są przez poszczególnych dysponentów przesyłane. 
Dlatego też dzisiaj szczegółowa analiza struktury 
niedokonywania tych wydatków czy wnioskowa-
nia o poszczególne środki nie może być aż tak do-
kładnie przeprowadzona. To w skrócie tyle, jeżeli 
chodzi o powody i rozmiar tej nowelizacji przed-
stawionej Wysokiej Izbie. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytania?

(Senator Robert Dowhan: Ja bym spytał…)
Bardzo proszę, pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Ja bym spytał o tę aukcję LTE. Jeżeli pani minister 
mogłaby coś więcej nam powiedzieć…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:

Aukcja została zakończona w pierwszej połowie 
października tego roku. Obecnie trwa postępowa-
nie administracyjne w zakresie wydawania decyzji 
na rezerwację częstotliwości. Decyzje nie są jeszcze 
wydane, dlatego nie są planowane środki w tym roku. 
Chodzi o kwotę 9 miliardów 200 milionów.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pytania?
Bardzo proszę, Panie Marszałku.
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(podsekretarz stanu H. Majszczyk) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj. Bardzo 

proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Minister, jeśli można prosić… Ja to pytanie 
zadałem już na posiedzeniu komisji, ale w związku 
z tym, że części osób nie było na tym posiedzeniu 
komisji, powtórzę: czy mogłaby pani minister przy-
bliżyć kwestię niezrealizowania dochodów na kwotę 
13 miliardów z VAT? No, 10–13 miliardów. Chodzi 
mi o taką rzecz, Pani Minister: czy mogłaby pani nam 
przybliżyć to, co dotyczy najważniejszych punktów, 
a więc z jakiego powodu to nie zostało zrealizowane? 
I, po drugie, chodzi o to, o czym mówił pan senator 
Bierecki: czy tworzenie wielkości budżetowych po 
stronie dochodów to była radosna twórczość minister-
stwa finansów, czy może państwo nie przewidzieliście 
jakichś zjawisk itd.? To jest jedno pytanie. A jeśli tak, 
to jakich?

I drugie pytanie, które związane jest z długiem 
publicznym. Jeżeli pani minister mogłaby odpowie-
dzieć… A jeśli nie, to na piśmie albo przy okazji. 
Jaką dzisiaj mamy strukturę – proszę tu o podanie 
tylko dwóch liczb – finansowania długu publicznego 
w ujęciu: krajowe a zagraniczne? Czyli jaka kwota 
w tym długu jest w części zagranicznej, a jaka odnosi 
się do jednostek krajowych?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:

Dziękuję bardzo.
Niezrealizowanie, szacowane niezrealizowanie 

dochodów z podatku od towarów i usług miało, jak 
już pan senator sprawozdawca zauważył, czy ma 
szereg przyczyn. Przede wszystkim jest tu podatek 
pośredni, którego wysokość też jest bardzo moc-
no… to znaczy możliwość jego realizacji w określo-
nych wysokościach jest też związana z tym, co się 
dzieje, jeżeli chodzi o warunki makro, czyli przede 
wszystkim chodzi tu o inflację. Inflacja zakładana 
na rok 2015 była na poziomie 1,2%, ale wiemy już, 
że jest to okres deflacyjny, i już chociażby to jest 
jedną z przyczyn i w jakimś stopniu przekłada się 
na możliwość realizacji zakładanych w budżecie 
dochodów. Poza tym mamy różne uproszczenia, 
o których wspominał również pan senator, a które 

oszczędności po stronie wydatkowej zrealizują się 
w takim rozmiarze, a brak wspomnianej pewności 
nie może przecież powodować przekroczenia nieprze-
kraczalnej kwoty deficytu, co wynika bezpośrednio 
z ustawy budżetowej.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o pytania.
Pan marszałek.

Senator Bogdan Borusewicz:

Pani Minister, pani mówi, że wspomniany deficyt, 
deficyt państwa, zmniejszy się pod koniec 2016 r. do 
2,8%. A proszę mi powiedzieć, jakie są zamierzenia, 
jeżeli chodzi o realizację zapowiedzi wyborczych Prawa 
i Sprawiedliwości, z pani punktu widzenia, jako wice-
ministra finansów. Bo w przyszłym roku mają ruszyć 
dopłaty po 500 zł na dziecko, od drugiego czy trzeciego 
dziecka, nie wiem dokładnie, i jest jeszcze parę innych 
propozycji, o których pani słyszała. Czy one są uwzględ-
niane? I czy w Ministerstwie Finansów są prowadzone 
prace w związku ze wspomnianym tematem?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Ja przypominam państwu, że prosimy teraz o za-

dawanie pytań związanych z omawianym punktem 
porządku obrad. Ale, jak rozumiem, pani minister 
odpowie na zadane pytanie.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale przecież, 
Panie Marszałku, to jest pytanie dotyczące budżetu. 
Rozumiem, że ponieważ chodzi o przyszły rok, to 
pan uważa, że pytanie wychodzi poza…)

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:

Panowie Marszałkowie, budżet zostanie zapre-
zentowany, jak myślę, publicznie i przesłany do 
parlamentu z pewnością w przyszłym tygodniu, 
przynajmniej takie są nasze przewidywania, ze 
strony resortu finansów. I tam będą przedstawione 
wspomniane założenia. Z całą pewnością zakłada się 
ujęcie wspomnianego programu 500 zł na dziecko.

Z kolei inne prace… Ja w tym momencie nie je-
stem w stanie odnieść się do tego ani też nie mam 
uprawnień, żeby komentować prace i przygotowania 
w pozostałym zakresie reform zgłoszonych w trakcie 
exposé pani premier.



24
5. posiedzenie Senatu w dniu 17 grudnia 2015 r.

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

(podsekretarz stanu H. Majszczyk) (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Hanna Majszczyk: A, przepraszam bardzo.)

Jeśli jest możliwa odpowiedź, to proszę, a jeśli 
nie, to przy okazji.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:

1/3 długu zagranicznego w walutach obcych.
(Senator Leszek Czarnobaj: A 2/3 jest w polskiej?)
Tak, w polskiej.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
(Senator Leszek Czarnobaj: Co oni z tym zrobią?)
Pan senator Rulewski, proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Pani Minister!
W czasie prac komisji dowiedziałem się, że środki 

przeznaczone na realizację ustawy o opozycji anty-
komunistycznej, przyjętej zgodnie przez cały Senat, 
którego zdanie niemal w 100% podzielił Sejm, nie 
zostały wykorzystane. Z 25 milionów zł przeznaczo-
nych na pomoc socjalną dla opozycji wydatkowano 
zaledwie 230 tysięcy zł. Pani – myślę, że pani resort, 
ale szczególnie pani – brała udział w blokowaniu tych 
sum na poziomie 1,5 miliona. Pani minister uprawiała 
również swoistą dywersję moralną wobec środowisk 
opozycyjnych, wypisując różne pisma do ministra 
pracy i polityki społecznej o rzekomym rabunku mi-
liardów złotych przez opozycję antykomunistyczną. 

Czy pani zechce wreszcie wziąć odpowiedzial-
ność za wywoływanie tej dywersji wobec patriotów 
III Rzeczypospolitej?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Ja przypomnę tylko, że prosimy o pytania doty-
czące posiedzenia komisji i tego punktu.

(Senator Jan Rulewski: Dlaczego nie wydatkowa-
no tych pieniędzy?)

Bardzo proszę panią minister.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:

Proszę, aby pan senator zapytał o to w urzędzie do 
spraw kombatantów, bo oni są odpowiedzialni za ich 
wydatkowanie. A pism, o których pan senator wspo-
mina, ja nie znam. Jeżeli pan senator prześle mi pisma, 
w których takie rzeczy pisałam, to chętnie je skomentuję.

odsunęły dochody. Przykładowo jest możliwość 
rozliczania podatku w deklaracji zamiast, jak to 
było wcześniej, płacenia go w związku z importem 
i dopiero po jakimś czasie – mówię to tak w pew-
nym uproszczeniu – odliczania go w dokumentach 
rozliczeniowych, co również wpłynęło na to, że te 
wpływy budżetu są niższe, niż pierwotnie można 
było to szacować. Czyli te uproszczenia wpłynęły 
na odsunięcie tych dochodów w czasie. Jest również 
kwestia bazy podatkowej. Proszę zwrócić uwagę, 
że każdy budżet jest przygotowywany mniej wię-
cej w końcówce II kwartału, czyli w sierpniu, we 
wrześniu jest przyjmowany, i jeśli brać pod uwagę 
zrealizowanie tego później, na koniec roku, to nie 
zawsze jest ono takie, jakie można prognozować 
w momencie, kiedy budżet jest składany. Czyli jest 
pewne niedoszacowanie bazy, a więc zamknięcia 
roku 2014, i to również ma wpływ na niezrealizo-
wanie w roku 2015 budżetu i wpływów z podatku 
od towarów i usług. No i oczywiście jest kwestia 
ściągalności, pojawiających się nadużyć, braku 
możliwości wyegzekwowania kwot czy też… Ale 
to nie jest zjawisko typowe tylko dla Polski, bo 
podatek od towarów i usług ma taką specyfikę, że 
zjawisko wyłudzania podatku od towarów i usług 
występuje praktycznie powszechnie w państwach, 
które go stosują, czyli w całej Unii Europejskiej. 
Tutaj oczywiście ta luka w podatku od towarów 
i usług, nierealizowana… No, są różne instytucje, 
które dokonują różnych szacunków co do tej wiel-
kości. Ale trudno to ocenić, bo tu są różne metody. 
To jest pewien miernik statystyczny, który nie ma 
jakiegoś twardego udokumentowania w faktach, 
bo jest oparty na pewnych założeniach – przykła-
dowo ostatnie szacunki różnych instytucji Unii 
Europejskiej wskazywały na kwotę około 40 mi-
liardów zł. Przy czym warto zauważyć też to, że 
tak naprawdę chyba nie ma takiego państwa w Unii 
Europejskiej, w którym taka luka podatkowa nie 
występuje. Ale nie mówię tu o luce o takiej wiel-
kości, bo one są oczywiście różne – są niższe niż 
ta, która jest w Polsce, są też wyższe w niektórych 
państwach.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Rulewski…
(Senator Leszek Czarnobaj: Ja jeszcze…)
Uzupełnienie? Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Minister, pytałem jeszcze o tę strukturę.
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sytuacjach. Deficyt budżetowy nie jest rzeczą świę-
tą – powinien być dość elastyczny, ale, rzecz jasna, 
w pewnych granicach. Polska znalazła się w podobnej 
sytuacji. Dlaczego Polska była liderem, jeśli chodzi 
o wzrost gospodarczy w tym czasie? No, odbyło się 
to pewnym kosztem. Tym kosztem był wzrost defi-
cytu budżetowego i zwiększenie długu publicznego, 
aczkolwiek ten dług publiczny jest daleko mniejszy 
w stosunku do PKB, niż jest w wielu innych krajach. 
To jest pierwsza sprawa – nie krytykujmy tamtej po-
lityki, bo tamta polityka uratowała nas przed dużym 
bezrobociem, przed dużym spadkiem aktywności 
gospodarczej i przed, notabene, jeszcze większą emi-
gracją za granicę. Od pewnego czasu, powiedzmy 
sobie, od roku, półtora mniej więcej trwa – właściwie 
od dwóch lat – trend przeciwny: ponieważ sytuacja 
się poprawiała, zaczęto ograniczać ten deficyt. I tak 
stopniowo zeszliśmy poniżej 3% – to jest wielki suk-
ces. Jakie było założenie? Założenie było takie, żeby 
dojść w ciągu kilku lat do poziomu deficytu sektora 
finansów publicznych w wysokości 1% PKB. Co ten 
1% PKB nam dawał? Dawał nam to… Tu nie chodzi 
o jakąś doktrynę. Dawał nam to, że jeśli ponownie 
zdarzy się kryzys – a takie kryzysy się zdarzają co 
pewien czas, zwłaszcza w dzisiejszym niespokojnym 
świecie – to zwiększanie deficytu budżetowego po to, 
żeby ratować popyt, będzie bezproblemowe. 3 punkty 
procentowe z 1% to jest tylko 4% PKB, ale z 3 punk-
tów czy z 3,5 punktu to już się znowu skacze do 7, 
8%… To był cel słuszny, ale on w tej chwili został 
zahamowany, a nawet niestety troszkę odwrócony. 
I na tym polega główny problem.

Teraz słowo, jeżeli chodzi o samą nowelizację. 
Mimo wszystko, Pani Minister, nie jest zrozumiałe, 
dlaczego jeśli deficyt po 10 miesiącach jest niższy 
o 5 miliardów od deficytu planowanego, a po 11 mie-
siącach jest niższy o 10 miliardów od deficytu plano-
wanego, to my musimy zwiększać deficyt na koniec 
roku. No, powiem szczerze, nie da się tego wytłu-
maczyć… Właściwie jedyne wytłumaczenie byłoby 
takie, że oto w grudniu jakoś gwałtownie spadają 
dochody w porównaniu z tym spadkiem, który miał 
miejsce…

(Senator Leszek Czarnobaj: Załamują się.)
…albo gwałtownie rosną wydatki. Wydatki prze-

ciętne wynikające z planu to mniej więcej 28 miliar-
dów miesięcznie. A więc przeciętny wydatek mie-
sięczny to 28 miliardów. Jeżeli na koniec listopada jest 
deficyt niższy o 10 miliardów od planowanego, a na 
koniec roku ma być o 4 miliardy wyższy, to znaczy, 
że mamy eksplozję wydatkową 14-miliardową…

(Senator Leszek Czarnobaj: Do końca roku.)
To wobec tych 28 przeciętnie… Czyli wydatki 

grudniowe będą większe o 50% od przeciętnych 
wydatków miesięcznych. No, o ile ja pamiętam… 
Ministrem finansów byłem dawno temu, więc parę 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa ma pytania do przedstawiciela 

rządu? Nie widzę chętnych.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Hanna Majszczyk: Dziękuję.)
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Otwieram dyskusję.
Przypominam, że w dyskusji nad zmianą ustawy 

budżetowej senatorowie nie mogą zgłaszać wniosków 
o odrzucenie ustawy.

Bardzo proszę, pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Trzeba dobrze przeanalizować całą tę kwestię, 

aby dojść do istoty problemu. Jeśli chodzi o suche 
wskaźniki, przede wszystkim te, które mówią o sto-
sunku deficytu budżetu państwa czy całego sektora 
finansów publicznych do produktu krajowego brutto, 
to te wskaźniki rzeczywiście nie wystrzeliwują jakoś 
szczególnie, ale raczej nie to powinno być przedmio-
tem szczególnej troski. Również jeśli chodzi o pro-
cedurę nadmiernego deficytu, to przynajmniej z tych 
założeń nie wynika, żeby ona miała być wznowiona, 
choć oczywiście przekroczenie 3%, sytuacja, w której 
się zeszło poniżej, zawsze budzi pewien niepokój. 
Problem moim zdaniem polega na czymś innym, 
mianowicie na tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości 
odchodzi od pewnej słusznej, zasadnej koncepcji do-
tyczącej uzdrawiania finansów publicznych.

Wiele tu mówiono o długu, o jego wielkości, o jego 
strukturze. Zacznę od wielkości. Ten dług rzeczywi-
ście w ciągu ostatnich 7 lat czy 6 lat rósł dosyć szyb-
ko. Rósł on dosyć szybko dlatego, że deficyt sektora 
finansów publicznych, ale przed wszystkim deficyt 
budżetu państwa, chociaż samorządy też się tam przy-
kładały, również był znaczący, w pewnym momencie 
podszedł nawet pod 8% PKB. Ale dlaczego? Czy to 
było wynikiem jakiegoś lekceważącego stosunku do 
kwestii finansowych? Nie.

W naszych dyskusjach wielokrotnie zapomina-
no o tym, że w całą gospodarkę światową w roku 
2008 uderzył bardzo poważny kryzys. Ten kryzys 
tak na dobrą sprawę trwa do dzisiaj. Może nie w tej 
skali i może nie z taką siłą, ale on trwa. Ten kryzys 
spowodował, że w różnych państwach wzrosły defi-
cyty budżetowe. Działo się to z powodów takich, że 
ratowano banki, choć tak było tylko w części przy-
padków. W większości przypadków robiono tak dlate-
go, że usiłowano ratować popyt, który zdecydowanie 
osłabł, usiłowano ratować inwestycje. A zatem, krót-
ko mówiąc, walczono z bezrobociem, z narastającym 
bezrobociem. I jest to normalna praktyka w takich 
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(senator M. Borowski) że długu w stosunku do PKB to było 180%. Nawet 
gdyby cały dług był finansowany przez Greków, to 
Grecy ponieśliby tego konsekwencje, zostaliby bied-
ni, goli i bosi, co i w tej chwili im grozi, bez względu 
na to, czy byłby to dług krajowy, czy byłby to dług 
zagraniczny. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Dowhana.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja też, prawdę powiedziawszy, nie widzę żadnego 

uzasadnienia ekonomicznego w tych wystąpieniach 
i pana senatora sprawozdawcy, i pani minister. Myślę, 
że mamy do czynienia z czymś innym, o czym powie-
dział mój przedmówca, pan senator Marek Borowski.

W ramach uzupełnienia jego wypowiedzi powiem, 
że gdy się patrzy na budżet, widać – to tak sobie szybko 
wyliczyłem – że w zakresie dochodów on jest zreali-
zowany do października w 80%, ale jest też zreali-
zowanych między styczniem a październikiem 79% 
wydatków. Nie widzę tu żadnego powodu, dla którego 
można i trzeba byłoby nowelizować budżet. Zostało 
11 miliardów zł deficytu do wykorzystania i co takiego 
może się stać przez ostatnie 2 miesiące, że te 11 mi-
liardów zł deficytu, którego jest więcej notabene, ale 
zakładanego jest 11 miliardów zł, należy zwiększyć? 
Mówiliśmy tutaj, że mamy minus w podatku VAT. Ale 
mamy też plusy. One wynikają chociażby z podatku 
CIT, jest 600 milionów zł z podatku PIT, jest 1,1 mi-
liarda zł z CIT, jest 1,7 miliarda zł w dochodach ze 
źródeł niepodatkowych. A więc jakie tutaj jest uzasad-
nienie ekonomiczne, tego naprawdę nie wiem. Chyba, 
że chodzi o obietnice i przerzucenie dzisiaj winy na 
poprzedni rząd, zwiększenie deficytu, aby później, 
w roku 2016 w sposób fenomenalny ten deficyt był 
dużo, dużo mniejszy, a obietnice były zrealizowane.

13 miliardów zł ubytku podatku VAT to jest 
ogromna suma. Naprawdę zachodzę w głowę, jak 
może się stać, że planujemy, a tego wpływu nie ma. 
13 miliardów zł to jest kwota, w związku z którą ktoś 
powinien odpowiedzieć, dlaczego jej nie doszacował, 
dlaczego tak się stało, że tej kwoty brakuje.

Również dziwię się, że po raz pierwszy rozstrzy-
gnięto aukcję na częstotliwość LTE na niebagatelną 
kwotę 9 miliardów 200 milionów zł i od października 
– a jest już grudzień – do dzisiaj trwają procedury 
związane z podpisywaniem umów czy innych rzeczy, 
a te pieniądze nie wpłynęły i nie są realizowane czy 
nie są w budżecie tegorocznym. One oczywiście na 
pewno znajdą się zaraz w budżecie na 2016 r., a 9 mi-
liardów zł to niebagatelna kwota. 

rzeczy się mogło zmienić, ale trochę śledziłem te 
rzeczy. Wydatki grudniowe mogą być większe niż 
przeciętne mniej więcej o 1/4. Ale żeby o 50%? To się 
chyba nie zdarzyło. I w tej sprawie po prostu potrzeb-
ne są wyjaśnienia. Również spadek dochodów w tej 
skali w jednym miesiącu jest w ogóle nierealistyczny.

Tak więc, proszę państwa, na tyle znam gospodar-
kę budżetową, choć oczywiście nie tak, jak fachowcy 
w tej sprawie, że wiem, że istnieją różne możliwo-
ści tworzenia poduszek finansowych, które następ-
nie mogą być wykorzystywane w przyszłym roku. 
W związku z tym, konkludując, powiem, że sytuacja 
jest następująca. Gdyby nic nie robić, nie nowelizować 
itd., można by się spodziewać, że deficyt będzie niż-
szy niż planowany. Nie wiem, czy o 10 miliardów zł, 
może o 6 miliardów i może wyniósłby 40 miliardów 
zł. W następnym roku nie powinien być wiele wyższy, 
powinien wynieść 43–44 miliardy zł, jeśli zachowu-
jemy ten sam procent deficytu w stosunku do PKB. 
To razem daje jakieś 84 miliardy zł. A jak będzie 
faktycznie? Faktycznie będzie 50 miliardów zł w tym 
roku i chyba 55 miliardów czy 54 miliardy w przy-
szłym roku… nie, 55 miliardów, czyli razem będzie 
to 105 miliardów zł. Proszę obliczyć sobie różnicę – 
to są 22 miliardy zł. Czyli po prostu o 22 miliardy zł 
zwiększamy dług.

Mało tego, wynika z tego, że obietnice wyborcze – 
już mniejsza z tym, czy słuszne, czy niesłuszne, o tym 
będziemy jeszcze dyskutować – po prostu finansu-
jemy z długu, zwyczajnie z długu je finansujemy. 
Proszę państwa, powiem tylko tyle, że obietnice wy-
borcze, które miały być finansowane z oszczędności, 
miały być finansowane z lepszej ściągalności – bo to 
słyszeliśmy – będą finansowane z długu. Nie jest żad-
ną sztuką składać obietnice dotyczące wydatkowania 
pieniędzy na rzecz obywateli, jeżeli finansuje się je 
z długu. To może zrobić każda partia, z tym nie ma 
problemu. Tylko że odpowiedzialne partie po prostu 
tego nie robią i tyle.

I na koniec odniosę się do tezy, którą pan senator 
Bierecki podkreślił, mianowicie że chodzi o to, żeby 
dług publiczny był w większym stopniu finansowany 
z oszczędności krajowych. No, już dowiedzieliśmy 
się, że nie jest tak źle: 2/3 są finansowane z oszczęd-
ności krajowych, a 1/3 ze środków zagranicznych. 
Tylko że, Panie Senatorze, oszczędności do czegoś 
służą, powinny służyć do inwestycji. Jeżeli krajowe 
podmioty, czy to banki, które udzielają kredytów, czy 
to przedsiębiorstwa, które mają odłożone pieniądze, 
zaczną finansować dług publiczny, to nie będziemy 
mieli inwestycji i nie będziemy mieli kredytów. Gdy 
tych pieniędzy jest dużo, to bardzo proszę, wtedy 
niech będzie tak jak w Japonii. I proszę nie dawać 
przykładu greckiego, bo Grecy doprowadzili do tego, 
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(senator R. Dowhan) Francuzów itd. I chcę powiedzieć – szkoda, że pana 
profesora nie ma, ale pan senator Bierecki to powtórzy 
– że przeczytałem to, co dotyczy struktury długu pu-
blicznego i efektywności włoskiej gospodarki. I chcę 
powiedzieć tak, jak mawiał klasyk: Panie Senatorze, 
nie idźmy tą drogą.

A co do struktury polskiego długu publicznego, jak 
powiedziała pani minister, to od 25,6% chyba w roku 
2007 czy 2008 do około 32,5% teraz… W związ-
ku z tym nie ma takiej oto sytuacji, że przyczyną 
zła, przyczyną tego wszystkiego, co jest związane 
z długiem publicznym, jest to, że część obligacji ma 
znamiona obligacji zagranicznych. Jest to po prostu… 
Wydajemy więcej niż wytwarzamy w tym kraju. I tak 
jak powiedział pan senator Borowski, tak zawsze 
było, jest i niestety – czy stety – tak będzie. Ważny 
jest poziom 1%, ale to jest marzenie, więc niech bę-
dzie, że 3%… Co do tej kwestii to jest ważna rzecz.

I jeżeli do tego dołoży się to – już kończę – o czym 
przedmówcy powiedzieli, tę istotę państwa zmiany, 
dobrej zmiany, zmiany na lepsze, czyli to, co jest 
związane z pojawiającą się nadwyżką pieniądza za 
rok 2015, to jeszcze jest poprawka, która upoważnia 
do tego, że możemy te pieniądze skierować do Agencji 
Rezerw Materiałowych. I tak jak powiedziała pani mi-
nister, to nie jest aksjomat, że nadwyżka zostanie tam 
skierowana, ale to stwarza możliwość, że po raz dru-
gi ten węgiel przez Agencję Rezerw Materiałowych 
może być kupiony, można to też skierować na inne 
cele. Tak więc jeżeli są takie zamierzenia, to ja ich 
nie krytykuję – nie krytykuję ich na razie. Ale chcę 
powiedzieć, że jeśli są takie zamierzenia, to państwo 
nazywajcie je po imieniu: zwiększamy pulę wolnych 
pieniędzy na koniec roku 2015, żeby realizować pro-
gram wyborczy w takiej a takiej postaci – czyli to, 
co wyliczał pan senator Borowski – część pieniędzy 
skierujemy do Agencji Rezerw Materiałowych itd. 
Tak więc nie mówcie państwo o tym, co dotyczy 
zmniejszenia dochodów, i w związku z czym, jak 
powiedział pan senator Bierecki, istnieje konieczność 
ich zwiększenia po to, żeby prawdopodobnie zrealizo-
wać wszystkie zadania. O potrzebach powiedział pan 
senator Dowhan, pokazał też liczby, które również, 
jak to w naukach ścisłych, pokazują, że budżet po 
stronie wydatków zostanie zrealizowany na pozio-
mie – i tu strzelam – 85% do 86%, i na takim samym 
poziomie zostanie zrealizowany po stronie dochodów. 
W związku z tym z punktu widzenia budżetu na rok 
2015 nie ma potrzeby korygowania tego budżetu. I nie 
doprawiajcie państwo do tego filozofii, tylko powiedz-
cie: potrzeba nam pieniędzy budżetowych, wydruko-
wania nowych, żebyśmy spełnili obietnice wyborcze. 
Chwała wam za to, że chcecie je realizować – szkoda, 
że chcecie je realizować kosztem przyszłości polskiej 
gospodarki, polskich rodzin i polskich podatników. 
Bo, Panie Senatorze, obligacje zagraniczne może i po-

I na koniec konkluzja odnosząca się do słów 
pana senatora Biereckiego. Mówił pan o obligacjach 
i o 11%. Ja takich procentów nie widziałem, chyba że 
tu chodzi o okres trzyletni. Bo ostatnio to, co widzimy 
na rynku giełdowym, to masowa wyprzedaż polskich 
obligacji związana z sygnałami, które docierają do 
zachodnich inwestorów, i bardzo duży spadek ren-
towności; mówię tu o samych obligacjach, bo ten 
temat był poruszany.

Dlatego kończąc, powiem, że uważam, że nie 
powinniśmy głosować za przyjęciem – ja nie będę 
głosował za – tej nowelizacji. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Właściwie można powiedzieć, że to, co powie-

dzieli pan senator Borowski i pan senator Dowhan 
obejmuje to wszystko, co chciałem powiedzieć. 
W związku z tym skrócę swoją wypowiedź, żeby 
nie powtarzać rzeczy, które są związane z nauką ści-
słą, Panie Senatorze, o czym pan – zwracam się do 
pana senatora Biereckiego – dobrze wie. Liczby to 
jest pewna wartość, to można oszacować, a właściwie 
można mieć pewność, co się zrealizuje, gdy jest jakaś 
wartość liczbowa. I można zaklinać rzeczywistość, 
mówić, że żonglowano, nie przewidziano i używać 
jeszcze innych określeń, których pan używał w po-
przedniej kadencji i jeszcze teraz rozpędem używa. 
Ale chciałbym również powiedzieć, że cały czas ro-
dzi się takie ludzkie pytanie każdego, kto kiedykol-
wiek zarządzał jakąkolwiek kwotą pieniędzy, czy to 
w domu – chociaż jak tylko żona zarządza, a ktoś nie 
zarządza, to też nie ma pojęcia – czy w samorządach, 
czy w państwie: po co ta korekta, zwiększenie defi-
cytu? Fantastycznie na liczbach wykazał to pan sena-
tor Borowski, więc nie będę tego powtarzał. I to jest 
rzecz normalna: państwo chcecie zrealizować swój 
program wyborczy. Nie tylko macie do tego prawo, 
ale wręcz macie obowiązek jego zrealizowania. To 
jest normalna sprawa, państwo wygraliście, złożyli-
ście ofertę programową i realizacyjną Polakom, którą 
to Polacy poprali. I teraz nie bójcie się powiedzieć, 
z czego ją sfinansujecie. No, przecież jasno widać, że 
sfinansujecie ją z tego, co wiąże się ze zwiększeniem 
długu publicznego w Polsce. 

I to są rzeczy, które trzeba nazywać po imie-
niu. Można dawać przykłady Włochów, Greków, 
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(senator L. Czarnobaj) dów Platformy Obywatelskiej to zwiększenie długu 
o 400 miliardów zł, tj. mniej więcej o 11 tysięcy zł 
na każdego pracującego. To są fakty. Gdzie był pan 
Marek Borowski, gdzie byli senatorowie Platformy 
Obywatelskiej, kiedy co roku to zadłużenie Polski 
tak rosło? Szanowni Państwo, zachowujcie pewną 
proporcję. Mówimy o budżecie przy zwiększonym 
VAT, przy zamrożeniu progów podatkowych, przy 
zwiększonej akcyzie, przy zabraniu 150 miliardów 
zł z OFE. I jeszcze dług przez te osiem lat został 
o 400 miliardów powiększony.

A obietnice Prawa i Sprawiedliwości będą reali-
zowane nie tylko z długu, tak jak pan senator mówił, 
bo przecież będą też pewne rozwiązania, które będą 
zwiększały dochód budżetu. Przecież musimy czy 
zamierzamy wprowadzić podatek bankowy. Tak? To 
są kolejne miliardy, które już w przyszłym roku będą 
w budżecie. Będzie podatek od tych sklepów. Wiem, 
że w rządzie trwają jeszcze konsultacje, w jakiej formie 
ma być wprowadzony ten podatek. Więc będą to nie 
tylko wydatki, ale będą także dochody. To tyle w od-
niesieniu do wypowiedzi pana senatora Borowskiego 
i do wypowiedzi niektórych kolegów senatorów.

Jeszcze parę słów odnośnie do tej nowelizacji. 
Szanowni Państwo, 13 miliardów zł. Nie trafił mini-
ster finansów, planując tegoroczny budżet, wpływy 
z VAT. 13 miliardów. Tu któryś z panów senatorów 
wyliczał, że będzie większy CIT, 1,7… 1,1 miliarda, 
1,7 z dochodów nieopodatkowanych. Ale to są, że 
tak powiem… Nie chcę mówić, że to są grosze, ale 
przy tych 13 miliardach brakujących we wpływach 
z VAT… To jest gigantyczna kwota. Ja zgadzam się 
z tym, że ktoś powinien zapytać: jak można było tak 
przestrzelić budżet? Wiadomo, że w styczniu czy 
w grudniu trudno zaplanować to z dokładnością, nie 
wiem, do 100 milionów zł przy takich kwotach, ale 
pomyłka o 13 miliardów to nie jest taka pomyłka… 
Pytanie, czy to jest pomyłka, taki – powiedziałbym 
– błąd pana ministra finansów, czy to z góry były tak 
zawyżone dochody, żeby się słupki zgadzały.

Jeżeli chodzi o częstotliwość LTE, to sami pań-
stwo wiecie, że były potężne wątpliwości natury 
prawnej. Nie wiem, na jakim etapie jest ta kwestia, 
nie wiem, jak one zostaną rozstrzygnięte, ale to też za 
państwa rządów ci, którzy startowali w konkursie, te 
wątpliwości podnosili. Więc warto, abyśmy analizu-
jąc tę zmianę w tegorocznym budżecie, widzieli też 
tę historię, a nie tylko mówili… Przecież my rządzi-
my, pan minister Szałamacha jest ministrem od kilku 
tygodni i musi te rzeczy uporządkować. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Biereckiego.

chodzą ze źródeł zagranicznych… A państwo chcecie 
najpierw wziąć nam z kieszeni, żeby sfinansować 
program wyborczy. I dlatego, tak jak zadeklarował 
również senator Dowhan, mimo sympatii niestety nie 
zagłosuję za poprawką…

(Głos z sali: Wielka szkoda.)
…związaną ze zwiększaniem obciążenia, co 

do którego nie ma żadnych potrzeb poza realiza-
cją programu wyborczego. Dziękuję bardzo, Panie 
Marszałku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Mroza.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Powiem szczerze: sprowokował mnie do zabrania 

głosu pan senator Marek Borowski – nie wiem, czy 
tu jest, chyba nie ma pana senatora…

(Głos z sali: Chyba nie.)
(Głos z sali: My przekażemy.)
(Głos z sali: Pewnie słucha.)
…dlatego że tutaj pojawił się jakby taki zarzut, że 

Prawo i Sprawiedliwość już dzisiaj próbuje realizo-
wać jakieś tam sztuczki budżetowe po to – i potem, 
w wystąpieniach kolejnych mówców ten zarzut też się 
pojawił – żeby zrealizować nasze obietnice wyborcze.

Tak, Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość 
chce zrealizować obietnice wyborcze. Chcemy dać 
500 zł na dziecko. I to jest obietnica wyborcza, która 
przecież bardzo silnie będzie oddziaływała popytowo, 
o czym mówił pan Marek Borowski, jako pewien ele-
ment walki z kryzysem. Jeżeli chodzi o drugą naszą 
obietnicę wyborczą, czyli zwiększenie kwoty wol-
nej od podatku, to przypominam – państwo bronicie 
Trybunału Konstytucyjnego – że to jest właśnie reali-
zacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, którą 
my, Prawo i Sprawiedliwość, będziemy musieli podjąć 
i która akurat pokrywa się z naszą obietnicą wybor-
czą. W pewnym momencie pan senator Borowski 
powiedział, że my chcemy realizować nasze obietnice 
z długu. Jeżeli jest deficyt budżetowy, to oczywiście 
coś w jakimś minimalnym procencie na pewno bę-
dzie realizowane z tego długu. Można powiedzieć, że 
każdy wydatek będzie realizowany z długu dopóty, 
dopóki nie zbilansujemy budżetu, więc to nie jest 
jakieś odkrywcze stwierdzenie.

Nie chciałbym wchodzić w taką ostrą polemikę, 
ale myślę, że budżet – tak jak tu któryś z senatorów 
mówił, jeszcze nie wszystkie nazwiska kojarzę – to 
są cyfry. No tak. Szanowni Państwo, osiem lat rzą-
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i które są częścią programu, zostaną zrealizowane 
w roku 2015. Pan senator Borowski doskonale wie, że 
poprawa ściągalności pojawia się w czasie; i tu mamy 
przecież do czynienia tylko i wyłącznie z kwestią 
przepływów pieniądza. Więc odpowiednie środki 
na sfinansowanie tych obietnic, Panie Senatorze, nie 
znajdują się – jak by pan chciał powiedzieć – w zwięk-
szonym zadłużeniu, one znajdują się w tych przy-
szłych dochodach, które zostaną osiągnięte w wyniku 
zwiększonej ściągalności i w związku z nowymi po-
datkami, które dotkną tych, którzy świetnie w Polsce 
zarabiali. Sektor bankowy z całą pewnością ma się 
czym podzielić ze społeczeństwem i mam nadzieję, 
że ten podatek bankowy szybko będziemy uchwalali, 
tak aby te dochody budżetowe szybko się znalazły. 
A więc jeśli chodzi o przepływy, to częściowo ma pan 
rację. Deficyt się pojawia i trzeba znaleźć pieniądze 
dziś, ale pokrycie tego deficytu jest zagwarantowane, 
jest zapewnione i wiadomo, z czego i kiedy nastąpi.

No i wreszcie pan senator Dowhan, który mnie 
rozczulił jako przedsiębiorca, że zdecydował na po-
trzebę tej debaty zapomnieć, na czym polega różnica 
pomiędzy oprocentowaniem a rentownością obligacji. 
Panie Senatorze, ja mówiłem o znakomitej rentowno-
ści obligacji, a nie o oprocentowaniu – to tak z czystej 
przyjaźni chciałem panu zwrócić uwagę na tę sprawę.

(Senator Robert Dowhan: Na jedno wychodzi.)
Nie wychodzi na jedno.
(Senator Robert Dowhan: Prawie.)
Panie Senatorze, jeśli myli pan rentowność z opro-

centowaniem, to życzę sukcesów w biznesie – krótko 
mówiąc.

Proszę państwa, tak więc ja chciałbym zwrócić się 
z apelem do Wysokiej Izby o przyjęcie bez poprawek 
przedłożonej ustawy o zmianie ustawy budżetowej. Ta 
ustawa spełnia oczekiwania co do stabilnych finansów 
państwa. Ta ustawa poprawia i likwiduje propagandę 
sukcesu zawartą niepotrzebnie w dokumencie pod 
nazwą „Budżet państwa”. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Kleinę.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W tej Izbie przed laty pracował świętej pamię-

ci pan senator Władysław Bartoszewski. Mówił 
on, że jest przeciwnikiem podejmowania trudów 
daremnych. Jestem przekonany, że działanie zwią-
zane z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2015 
w samej końcówce roku, na kilka dni przed tym, jak 
zacznie obowiązywać budżet już nowego roku, jest 
przykładem takiej nikomu niepotrzebnej pracy, do 

Senator Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wielu nowych rzeczy dowidzieliśmy się w trakcie 

tej debaty, ale najważniejsze, czego dowiedzieliśmy 
się, to jest to, że pamięć ludzka jest krótka, a wzrok 
z wiekiem zawodzi. Pamięć jest krótka, bo jeśli cho-
dzi o budżet na 2015 r., to kiedy był on uchwalany 
na tej sali, to wszystko, co teraz jest przyczyną nie-
zbędnej korekty, przecież podnosiliśmy – to, że te 
dochody wyglądają na przeszacowane, to, że ten bu-
dżet jest zbyt optymistyczny. O tym wszystkim prze-
cież mówiliśmy i okazało się, że niestety mieliśmy 
rację. Można powiedzieć, że… Nie wiem, czy rząd 
Platformy i PSL przewidywał, że odda władzę w paź-
dzierniku, że przegra wybory i postanowił podłożyć 
rządowi, przyszłemu rządowi, jeśli chodzi o budżet 
państwa, szczura… pardon, przepraszam, szczurka, 
bo taki nieduży jest ten deficyt…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale się udało.)
Ale da się to wszystko poprawić. Szczur znale-

ziony… znaleziony, poprawiony. I to tyle na temat 
krótkiej pamięci.

Teraz kilka słów na temat braku dobrego wzroku. 
No z jakimś uporem panowie senatorowie występu-
jący tutaj nie zauważali tych ponad 13 miliardów zł 
dziury w budżecie. Udowadniali nam… Przypomina 
mi to sytuację, kiedy to ostatnio pewien hydraulik, 
który naprawiał mi instalację w domu, mówił, że 
wszystko jest w porządku, tylko musi być niższe ci-
śnienie w rurach, wtedy będzie mniejszy wyciek. No 
fantastyczna diagnoza… To jest sposób rozumowa-
nia, który tutaj panowie zaprezentowaliście, że jak 
będzie niższe ciśnienie, to będzie mniejszy wyciek, 
jak będą niższe wydatki, to deficyt będzie mniejszy. 
To prawda, oczywiście to prawda. Ale co z tej prawdy 
wynika dla tego przedłożenia budżetowego? Trzeba 
to poprawić. Mamy do czynienia po prostu z budże-
tem, który był zbyt optymistycznie skonstruowany, 
był zrobiony na potrzeby kampanii wyborczej, która 
przecież bezustannie trwała w naszym kraju przez 
cały ostatni rok. Bo przecież ten budżet był częścią 
i kampanii prezydenta Komorowskiego, i potem kam-
panii Platformy Obywatelskiej i jej sojuszników. I ten 
budżet był stworzony na potrzeby tej kampanii. Teraz 
jest już po wyborach, trzeba to uporządkować, po-
sprzątać po was i zrobić realny budżet, budżet, który 
rzeczywiście pozbawiony jest tego nawisu kampa-
nijnego.

Pan senator Borowski mówił o finansowaniu obiet-
nic długiem. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zapowia-
da wyższą ściągalność podatków, poprawę poziomu 
ściągalności. To po pierwsze. Po drugie, zapowiada 
także wprowadzenie opodatkowania dochodów ban-
ków i sklepów wielkopowierzchniowych, czyli poja-
wią się nowe przychody. Wydatki, które są planowane 
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(senator K. Kleina) deficyt budżetowy. Nie zawsze nam to wychodziło 
i nie zawsze tak, jak byśmy chcieli. Ale teraz pan se-
nator zwraca na to uwagę i traktuje to jako przesłankę 
krytycznej oceny prac Platformy Obywatelskiej przez 
te osiem lat. Można powiedzieć, że słusznie, bo nie 
powinno tak być. Ale skoro pan senator tak mądrze 
mówi, to dlaczego nie powie: my zmniejszymy ten 
deficyt budżetowy, my go ograniczymy, zastanowimy 
się, jak można zmniejszyć wydatki, nawet jeszcze 
przed końcem tego roku, w ramach tego budżetu. 
Tymczasem w tej propozycji przewidziany jest wzrost 
wydatków, na szczęście tylko o 3,9 miliarda zł, a nie 
o 10 miliardów zł, jak początkowo mówił obecny mi-
nister finansów. A może warto byłoby poszukać, gdzie 
jeszcze można by zracjonalizować wydatki, nawet do 
końca roku? Tymczasem my mówimy: wydajemy wię-
cej, dokładamy więcej pieniędzy, pożyczamy je, czyli 
zwiększamy ten deficyt sektora finansów publicznych, 
a więc dokładnie sobie zaprzeczamy.

Zobaczymy, jak będzie w przyszłym roku. 
Chciałbym, żebyście państwo pokazali, że rzeczy-
wiście chcecie racjonalizować wydatki publiczne, ale 
na razie te wszystkie wasze zapowiedzi nie napawają 
optymizmem, budzą raczej więcej wątpliwości niż na-
dziei. Ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że ten budżet, 
który przygotujecie, będzie dobry. Chciałbym, żeby 
tak było, i mam nadzieję, że tak będzie. Jeżeli dacie 
radę, to będziemy szczęśliwi, ale na razie wszystko, 
co robicie – także ta zabawa przy nowelizacji budżetu 
na rok 2015 – pokazuje, że działacie dokładnie od-
wrotnie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Grzegorz Bierecki: Damy radę.)
(Senator Waldemar Bonkowski: Damy radę, tylko 

nam nie przeszkadzajcie.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo dziękuję.
Wysoka Izbo! Chciałbym ustosunkować się do 

wypowiedzi pana senatora Dowhana i podziękować 
mu za wywołanie w ramach naszych obrad tematu 
aukcji LTE. To fakt, że pieniądze z tej aukcji w tym 
roku jeszcze nie wpłynęły do budżetu. Ten temat był 
szeroko omawiany na jednym z ostatnich posiedzeń 
Komisji Kultury i Środków Przekazu, której prze-
wodniczyłem w poprzedniej kadencji, i chciałbym 
w telegraficznym skrócie opowiedzieć państwu o hi-
storii tej aukcji w tym roku.

Została ona ogłoszona z bardzo dużym opóźnie-
niem, a w ramach tej aukcji miało nastąpić wyło-
nienie pięciu operatorów internetu szerokopasmo-
wego, tak zwanego LTE. Już na samym początku 
struktura tej aukcji została fatalnie zaprojektowana, 
tak że nie można było określić konkretnie daty jej 
zakończenia. I zapewne dlatego minister Halicki 
zdecydował się na wydanie rozporządzenia o zakoń-

której zaangażowano ogromną rzeszę urzędników 
w Ministerstwie Finansów, a pewnie także służb 
ministerstwu podległych, zaangażowano posłów, 
senatorów, komisje. Specjalnie z tego powodu i my, 
i posłowie zjeżdżaliśmy się po to tylko, żeby z po-
czątkiem przyszłego roku okazało się, że dodatko-
wy deficyt nie został zrealizowany i że rzeczywiście 
zadłużenie państwa w roku 2015 było mniejsze niż 
planowano w ustawie budżetowej na rok 2015. Po co 
to czynić? Czy nie lepiej byłoby w tym czasie przy-
gotowywać się do tych wielkich projektów, o których 
państwo mówicie, o tych 500 zł, o kwocie wolnej od 
podatku i o wielu, wielu innych rzeczach wymagają-
cych rzetelnego, solidnego przygotowania? Można to 
było zrobić szybciej, lepiej i może byłoby coś, z czego 
bylibyśmy wszyscy dumni. A tak, próbujemy prowa-
dzić wojnę z rządem, który odszedł, z parlamentem, 
z koalicją, która przegrała wybory, w ogóle niepo-
trzebnie. W ogóle niepotrzebnie, bo ten budżet był 
naprawdę, wbrew pozorom, dobrze przygotowany. To 
prawda, oczywiście są mniejsze wpływy z podatku 
VAT, tego nikt nie neguje, o tym wiedzieliśmy, ale 
nikt – ani pan przewodniczący, ani żaden z senatorów, 
nie wskaże, że budżet, który w tej chwili państwo 
zmieniacie, był robiony pod wybory. Nawet na po-
siedzeniu komisji mówiliśmy i wskazywaliśmy, że 
przecież zostały zablokowane środki w wysokości 
ponad 6 miliardów zł, które nie były wykorzystane 
w mijającym roku. Gdybyśmy robili ten budżet jako 
budżet wyborczy, te kwoty byłyby wydane po to, 
żeby wygrać kolejne wybory. Nie, myśmy nie robili 
budżetu z myślą, że ma on być elementem kampanii 
wyborczej. Był on robiony racjonalnie.

Chciałbym, i marzy mi się, żeby za każdym razem 
tak było, żeby nie budowano zmian w budżecie tylko 
dlatego, żeby osiągnąć lepszy efekt polityczny.

Nawet przez moment naiwnie myślałem, że może 
rzeczywiście jakieś racjonalne cele kierują naszymi 
przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości, ale na po-
siedzeniu komisji, gdy pan senator Bierecki powie-
dział, że nowelizacja może nie jest konieczna, ale jest 
potrzebna, a później to potwierdził w odpowiedzi na 
moje pytanie, przekonałem się, że w zasadzie jedy-
nym argumentem za tym, aby dokonać nowelizacji 
na kilka dni przed końcem roku, były tylko i wyłącz-
nie pobudki i przesłanki polityczne – polityką jest 
pewnie wszystko w parlamencie – ale takie tylko, 
żeby powiedzieć, jacy my jesteśmy wspaniali, do-
brzy i cudowni. I teraz senator Mróz wskazał na to, 
że przez osiem lat rządów deficyt sektora finansów 
publicznych wzrósł o 400 miliardów zł. Ja oczywiście 
nie jestem z tego zadowolony. Za każdym razem, 
przy okazji każdej debaty nad budżetem pytałem o to, 
na ile udało się w tym roku ograniczyć, zmniejszyć 
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(wicemarszałek G. Czelej) Senator Marek Borowski:

Tak jest.
Ja chcę przypomnieć o dwóch kwestiach, które 

poruszyłem i do których ani pan senator Mróz, ani 
pan senator Bierecki się nie ustosunkowali.

Pierwsza sprawa jest taka, że schodzimy ze ścieżki 
obniżania deficytu. Nie mówię, że wchodzimy na 
ścieżkę podwyższania deficytu, ale jednak go pod-
wyższamy. Twierdzicie panowie, że jednorazowo, 
ale to oznacza zmianę trendu. I taka zmiana tren-
du powoduje również konsekwencje na rynkach fi-
nansowych. Po prostu inwestorzy nie wiedzą, jaka 
właściwie będzie przyszła polityka. Bo wcześniejsza 
została zanegowana. Uważam, że to jest błąd i że 
to jest niebezpieczne. Powiem więcej: wspomniane 
rozwiązanie nie było konieczne, ponieważ tegoroczne 
wyniki go nie wymuszają.

I teraz druga kwestia, pytanie, które ciągle się tu 
powtarza: dlaczego skoro na koniec listopada deficyt 
jest mniejszy o 10 miliardów zł, to trzeba końcowy de-
ficyt podwyższać jeszcze o prawie 4 miliardy zł? Jakie 
wydatki, tak wielkie, zostaną poniesione w grudniu? 
Albo: dlaczego w grudniu nastąpi tak wielki spadek 
dochodów? Ja liczyłem na to, że pan senator Bierecki, 
jako przewodniczący komisji, będzie się dopominał 
o odpowiedź na wspomniane pytanie i udzieli nam 
tutaj wyjaśnień. Takich wyjaśnień nie udzielił, po-
wiedział tylko dyplomatycznie, z pewną, że tak się 
wyrażę, swadą językoznawczą, że nie ma takiej ko-
nieczności, ale jest taka potrzeba. No, dziękuję bar-
dzo, taka odpowiedź bardzo wiele wyjaśnia.

I na koniec, jeśli chodzi o wypowiedź pana sena-
tora Mroza, który znowu podniósł sprawę długu… 
Ja przecież nie będę bronił każdego wydatku i każ-
dego pociągnięcia Platformy Obywatelskiej w ciągu 
ośmiu lat, bo nie ma takiego rządu, który wszystko 
robi dobrze. Ja tylko zwróciłem uwagę na to, że jeśli 
chce się walczyć z kryzysem, walczyć ze wzrostem 
bezrobocia, co w Polsce w dużym stopniu się udało, 
w każdym razie w porównaniu z innymi krajami, to 
czymś się za to wszystko płaci. Płaci się między in-
nymi właśnie zwiększeniem deficytu, zwiększeniem 
długu. Tyle tylko, że to wszystko – mówię tu o wiel-
kości długu – było jeszcze w granicach przyzwoitości.

I jeszcze jedno. Jeśli mówimy o długu sektora 
publicznego, sektora finansów publicznych, a o takim 
tutaj mówimy, to pamiętajmy, że to dotyczy również 
samorządów. Te samorządy, które miały rozkręcone 
inwestycje z udziałem środków europejskich i musia-
ły dokładać własne pieniądze… W momencie, w któ-
rym uderzył kryzys, spadły ich dochody z podatków, 
ale inwestycje musiały nadal ciągnąć. No i się zadłu-
żały. To już nie jest kwestia polityki rządu. Prawda? 
To jest pewna zupełnie nieunikniona konsekwencja. 
Tak że… Te dwie pierwsze kwestie są kluczowe.

czeniu tej aukcji w terminie kilkunastu dni. W wy-
niku tego aukcja została zakończona, w tej chwili 
trwa procedura przyznawania częstotliwości, ale 
problem polega na tym, że rozporządzenie mini-
stra Halickiego, zdaniem ekspertów, było niezgodne 
z prawem i w związku z tym jeden z operatorów wy-
stąpił ostatnio do trybunału arbitrażowego w Paryżu 
o odszkodowanie w wysokości 500 milionów euro. 
Z informacji, które mam, wynika, że kolejny ope-
rator przygotowuje taki wniosek, a jeszcze kolej-
ny przygotowuje się do takiego wniosku. Tak więc 
z jednej strony mamy do czynienia z zakończeniem 
aukcji i planowanymi wpływami… Ja się mogę my-
lić… Pani minister podała kwotę 9,2 miliarda zł, ja 
pamiętałem kwotę 8,2 miliarda zł. Ale pomijam te-
raz wspomnianą kwestię. Pytanie dotyczy tego, czy 
operatorzy wywiążą się z deklarowanych w aukcji 
kwot i czy wspomniana kwota zostanie zapłacona.

Aukcja została skonstruowana tak, że nie było 
żadnych szans na jej zakończenie i wpływy bu-
dżetowe, Panie Senatorze, w bieżącym roku. Nie 
było żadnej takiej możliwości. A rozporządzenie 
ministra Halickiego stwarza ryzyko – zaznaczam: 
ryzyko – gigantycznych odszkodowań. I wydaje 
mi się, że ministerstwo będzie miało bardzo skom-
plikowaną łamigłówkę. Bo z jednej trony może 
liczyć na wpływy we wspomnianej wysokości, 
z drugiej jednak strony musimy, czy też minister-
stwo musi, brać pod uwagę konsekwencje roszczeń, 
które obecnie są złożone. I jeżeli stałoby się tak, że 
za dwa czy trzy lata musielibyśmy zapłacić kilka 
miliardów złotych odszkodowań, to na wpływy ze 
wspomnianej aukcji w dłuższym terminie należa-
łoby patrzeć jako na różnicę między wpływami, 
które faktycznie będą w przyszłym roku w du-
żej wysokości, i ewentualnymi odszkodowania-
mi będącymi skutkiem rozporządzenia ministra 
Halickiego. Jeżeli takie odszkodowania zostaną 
wypłacone, to personalnie będzie za to odpowiadał 
pan minister. I chcę, aby takie stwierdzenie padło 
z tej mównicy. Bo jeszcze przed wejściem w życie 
rozporządzenia, o którym tu mowa, ostrzegaliśmy 
na posiedzeniu mojej komisji przed wspomnianymi 
skutkami. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Marszałku.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Borowskiego. Drugie wystąpienie.
(Senator Marek Borowski: W ramach repliki, tak.)
Drugie wystąpienie, pięć minut.
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(senator M. Borowski) nie bardzo. Może by pan znalazł inne miejsce spo-
śród tych, w których pan bywa, by tam ten dowcip 
sprzedawać.

Przechodząc do meritum… Za chwilę będzie-
my mówili o tym, co dotyczy możliwości reagowa-
nia w sytuacjach deflacji. Trudno sobie wyobrazić, 
Panie Senatorze, Wysoka Izbo, że oto Ministerstwo 
Finansów dokładnie wiedziało, że w roku 2015 bę-
dzie deflacja. Nauka z tego płynie taka, że… Została 
zaproponowana poprawka, o której za chwilę będzie-
my mówili. Zakładamy, że inflacja będzie w przy-
szłym roku na poziomie 1,7, o ile dobrze pamiętam. 
W związku z tym wpłynie określona ilość pieniędzy 
związana z podatkami. Załóżmy, daj Boże, że będzie 
deflacja – ona również ma korzystne wpływy doty-
czące kształtowania poziomu cen w Polsce. Żeby 
rząd miał możliwość reagowania… Wtedy nie zre-
alizuje w pełni dochodów, ale żeby w roku 2016 
mógł zareagować w związku z deflacją, bo jeśli nie 
ma inflacji… Stąd też było to jednym z głównych 
elementów dotyczących nierealizacji dochodów 
z VAT. Plus odłożenie w czasie płatności, które kie-
dyś wpłyną… One są rozłożone w czasie; w roku 
2015 nie wpłynęły. Myśmy uchwalali to w ramach 
wsparcia eksportu.

I teraz słowo odnośnie do kwestii ściągalności. 
Jeżeli program wyborczy chcemy realizować, co 
jest zaletą, kosztem zwiększenia ściągalności, to 
trzeba powiedzieć: brawo. Chcę powiedzieć, Panie 
Senatorze, jeśli chodzi o ściągalność, że w roku 2011 
ta luka wynosiła 2,9% – oczywiście to jest poziom 
szacunkowy – a w roku 2014 była na poziomie 2,5%. 
Nie jesteśmy tu liderem, bo przodują inne kraje takie 
jak Słowacja… Chcę jednak powiedzieć, że gdyby 
ściągalność była taka jak w roku 2007, kiedy to PiS 
realizował budżet, to mielibyśmy o 30 miliardów 
wyższe dochody. I jeżeli uda się państwu zwiększyć 
dochody poprzez zwiększenie ściągalności podatków 
i realizować program wyborczy za środki ze zwięk-
szonej ściągalności w ramach istniejącego systemu 
podatkowego, to okej. Ale dzisiaj chcecie państwo 
to realizować poprzez zwiększenie deficytu – nie-
znaczne wprawdzie, i dzięki Bogu, że nieznaczne 
– w ramach tego trendu, o którym mówił pan marsza-
łek Borowski, czyli nie zmniejszania, a zwiększania 
deficytu wskutek finansowania przedsięwzięć.

Jeśli chodzi o to, co mówił pan senator Mróz 
i na co już pan Marek Borowski po części odpowie-
dział… Panie Senatorze, jeśli spojrzeć na strukturę… 
Oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy byli na tyle 
bogatym krajem, żebyśmy nie musieli zwiększać 
długu o te 400 miliardów. To byłoby najlepsze. Ale 
z tych dwóch elementów, walki z bezrobociem, roz-
woju gospodarczego, ale przede wszystkim… O ile 
dobrze pamiętam, na jednym ze spotkań Ministerstwo 
Finansów przedstawiło nam informację, że połowa 

I na koniec jeszcze do pana senatora Kleiny… Pan 
senator powiedział: no, zakończymy rok na pewno 
z deficytem mniejszym. No więc, Panie Senatorze, 
niekoniecznie. Są dwie możliwości… Ja po prostu do 
końca nie wiem, po co to jest robione. Nie podejrze-
wam pana ministra Szałamachy o brak kompetencji, 
bo gdybym go o to podejrzewał, tobym dzisiaj zary-
zykował tezę, że za miesiąc dowiemy się, iż deficyt 
nie wyniósł 50 miliardów, tylko 40. Podejrzewam, 
że jest tam jakaś, że tak powiem, poduszka, która 
służy temu, by określone pieniądze przenieść na rok 
przyszły w taki czy inny sposób. Pokryć pewne zo-
bowiązania szybciej po to, żeby nie pokrywać ich 
w przyszłym roku itd.… Jeżeli to tak nastąpi, to de-
ficyt będzie wykonany co do grosza. Proponuję tylko, 
żebyśmy potem, kiedy już będziemy w przyszłym 
roku, poprosili o szczegółowe informacje dotyczące 
tego, co się działo w grudniu, jakie były dochody 
grudniowe, jakie były wydatki, na co to były wydatki 
itd. I wtedy zobaczymy. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Leszka 

Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoki Izbo!
Pan marszałek Borowski już wyszedł, a właśnie 

chciałem powiedzieć słowo na temat tej poduszki 
finansowej. Za chwile będziemy rozpatrywali ustawę 
dotyczącą zmian związanych z możliwością przeka-
zywania agencji w końcówce roku, nawet bez opi-
nii komisji, tego wszystkiego, co zostanie wolne… 
Można po prostu powiedzieć, że wszystkie środki, 
które będą wolnymi środkami w sensie środków bu-
dżetu państwa, łącznie z deficytem, zostanie prze-
kazane – tak podejrzewam – w ramach tej podusz-
ki finansowej, jak to określił senator Borowski, do 
Agencji Rezerw Materiałowych. Po co? To możemy 
sobie mniej więcej dopowiedzieć.

Panie Marszałku! Wysoki Izbo! Króciutko kil-
ka słów na temat tego, o czym mówił pan senator 
Bierecki. Panie Senatorze, krótka pamięć, słaby 
wzrok… Chciałbym dołożyć do tego, ale mniej zło-
śliwie, to, co wiąże się ze słowem „logika”… Przecież 
my nie jesteśmy tutaj po to, żeby sobie dopiekać, tyl-
ko po to, żeby mówić o pewnych rzeczach w miarę 
szczerze na tyle, na ile można w polityce. Ten żart, ten 
dowcip o szczurze i o szczurku, który pan był łaskaw 
z tej trybuny powiedzieć… Myślę, że to nie przystoi 
w tej Izbie. No, w Sejmie może jeszcze, chociaż też 
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(senator L. Czarnobaj) Wpływy – jest tu pani minister Majszczyk, może to 
poświadczyć – były czymś takim wypadkowym, to 
znaczy jak wyjdzie, tak wyjdzie, a najważniejszym 
przedmiotem debaty zawsze były wydatki. I nie da 
się ukryć, że Platforma Obywatelska, kierując się 
różnymi kryteriami, słusznie zakładała, że te wydatki 
powinny być jak najmniejsze, aż do przesady, o czym 
powiem na końcu. Niestety tego rodzaju polityka, 
niesymetryczna, jak każda tego rodzaju polityka, 
niesymetryczna, straciła koło napędowe. Myśl, że 
można wzrost gospodarczy oprzeć na skorumpowanej 
w połowie gospodarce, na powiązaniach ekonomicz-
nych, nie wypaliła. Wiara w to, że można obniżać 
koszty robocizny poprzez niewypłacanie świadczeń 
socjalnych, wiara w to, że można przymykać oko na 
niską ściągalność VAT, na tworzenie różnego rodzaju 
spółek krzaków, a nawet na to, że 3/4 ludzi nie płaci 
abonamentu radiowo-telewizyjnego w końcu uzyska-
ła negatywną ocenę i na szczęście kończy swój bieg. 
Bywają państwa, bodajże dotyczy to Niemiec, gdzie 
debacie nad wydatkami towarzyszy symetryczna de-
bata nad wpływami, badanie przyczyn i okoliczności.

VAT to dzisiaj istota tych rozwiązań. On rzeczy-
wiście wykazuje największą niesprawność państwa 
polskiego, na co Unia Europejska zwróciła uwagę 
już trzy lata temu. Moim zdaniem źle potraktowany 
VAT ma tendencje do rozkręcania się, że tak powiem, 
w kierunku ujemnym, czyli im większa sprzedaż, tym 
mniejsze wpływy. Tego nikt nie jest w stanie zrozu-
mieć. Nie zrozumiała tego również Unia Europejska. 
Ja też nie rozumiem, ale wiem, że rzeczywiście non-
szalancja rządów w zakresie polityki podatkowej 
przekraczała, powiedziałbym, granice normalności. 
I to się odbiło właśnie w VAT. Jednocześnie w wy-
datkach duszono to, co już zarzuciłem pani minister 
Majszczyk, bo akurat ona była apostołem tej filo-
zofii: patriotom nie damy ani grosza. Dlaczego? Bo 
oni chcą rozwalić budżet, bo oni chcą 7 miliardów. 
A ile wydano? 230 tysięcy. Ale w tym czasie nikt nie 
stawiał pytania, dlaczego nie wpływa 13 miliardów 
z VAT, z PIT i z CIT. Nikt nie stawiał tego pytania, 
nie traktował go z równą wagą.

Ja jednak jestem zainteresowany tym, żeby pomy-
sły rządu, bo to są dopiero pomysły PiS – praktycznie 
każda grupa została hojnie obdarowana w kampa-
nii wyborczej – uzyskały możliwość realizacji. Tak 
jest. Budżetu nie tworzy się tylko dla ministra, dla 
rządu, tworzy się dla społeczeństwa. Ale ten budżet 
nie może się składać tylko z zer, on musi zawierać 
też plusy. I niewątpliwie tym plusem jest potrzeba 
podniesienia świadczeń rodzinnych. Tym plusem jest 
oczywiście w końcu przez podobno peowski trybu-
nał zakwestionowana sprawa progu podatkowego. 
Są też dwa orzeczenia trybunału o tym, że należy 
przywrócić opiekunom ich słuszne prawa w zakresie 
świadczeń opiekuńczych. Tak, jestem szczerze tym 

tej kwoty to wkład własny, jeśli chodzi o pieniądze 
unijne. Tak więc to jest prorozwojowy system.

I ostatnia sprawa, Panie Senatorze. Gdybyśmy 
spojrzeli, jak wygląda nasza sytuacja w zakresie 
zwiększania deficytu, procentu deficytu w stosunku 
do PKB itd., rozwoju, na tle sytuacji w innych kra-
jach Europy, no to, nie kłóćmy się, byliśmy jednym 
z liderów, jeśli chodzi o Europę. I dlatego chciałbym, 
żebyśmy krytykowali to, co powinno podlegać kry-
tyce, ale zachowali pewien obiektywizm, jeśli chodzi 
o liczby. Ja wiem, że w interpretacji politycznej one 
mogą mieć odmienne znaczenie, ale ważne jest, żeby-
śmy spojrzeli na to obiektywnie. I proszę nie mówić 
nam i nie wierzyć w to, że rząd ma pieniądze i je da. 
Chcę przytoczyć tutaj słowa Margaret Thatcher, która 
powiedziała kiedyś, że rząd, który mówi, że ma pie-
niądze i je da, kłamie, bo to są wasze pieniądze, które 
musimy wam zabrać, żeby wam dać. I chciałbym, 
żeby te słowa, które Margaret Thatcher mówiła do 
ludzi, którzy chcą zwiększać wydatki poprzez zwięk-
szanie deficytu, traktowali państwo jako aksjomat 
w swoich działaniach. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chyba jest zgoda, bo milczenie większości tutaj, 

w Senacie… Zestaw tych trzech ustaw to preludium 
do kolejnej ustawy budżetowej, i w zasadzie panuje 
zgoda co do tego, że jest to przygotowanie pozycji do 
budżetu, który będzie jeszcze bardziej rozdarty niż 
to, co zdaniem wczorajszej opozycji było w czasie 
poprzednim…

Rzeczywiście tak jest, że obietnice rzucone ad hoc, 
powiedziałbym, przez ludzi, którym bliższa jest iluzja 
niż rzeczywistość ekonomiczna, stwarzają poważne 
zagrożenie nie tylko dla budżetu państwa, ale dla jego 
bezpieczeństwa rozumianego jako pokój społeczny. 
I trzeba już niemalże w przeddzień tych działań prze-
widzieć skutki. Ale zanim będziemy mówić o tych 
skutkach – myślę, że jeszcze będzie na to czas, o ile 
debata nie będzie się odbywała w nocy i w warunkach 
zamachu na procedury senackie, co miało miejsce 
również teraz… Warto oddać prawdzie to, co jej się 
należy… A prawda jest taka, że na tej sali czy w ogóle 
w parlamencie, ale także w narracji publicznej, że tak 
to określę, sprawom budżetu, a zwłaszcza analizom 
wpływów podatkowych nie nadano właściwej rangi. 
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(senator J. Rulewski) – ma wynosić 2,8%. Tak więc ta deklaracja o re-
dukcji deficytu… Rozumiem, że polityka redukcji 
deficytu będzie utrzymywana, a tegoroczny wzrost 
deficytu wynika z koniecznej korekty budżetu źle 
przygotowanego przez poprzedni rząd. Nikt prze-
cież nie chce dopuścić do tego, aby Polska ponownie, 
jak przez większość okresu rządów PO-PSL, znala-
zła się w ramach procedury nadmiernego deficytu 
nałożonej przez Komisję Europejską. Utrzymanie 
w ryzach deficytu publicznego jest bardzo ważnym 
zadaniem i z całą pewnością nie dopuścimy do tego, 
aby Komisja Europejska ponownie miała powody do 
tego, aby reżim procedury nadmiernego deficytu na 
Polskę nakładać.

Wreszcie w sprawie ministra Szczurka i tego, co 
się stało z budżetem. Ja chciałbym państwu powie-
dzieć, żeby ten mój delikatny żart na temat tego, co 
pan minister Szczurek wyczyniał, wyjaśnić: pan mi-
nister Szczurek tym budżetem sam się podłożył, sam 
się podłożył.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Bogusławę 

Orzechowską.

Senator Bogusława Orzechowska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zawsze myślałam, że Senat to jest miejsce kultu-

ralne. Czasami, niestety, słyszy się różne zdania… 
Ale, jak sądzę, stwierdzenia, że ktoś tam ma problem 
ze wzrokiem czy z czymkolwiek innym, nie powinny 
tutaj padać. Ja byłam na takim spotkaniu przedwybor-
czym; jedna z pań na spotkaniu z diabetykami, chcąc 
się jak najlepiej wyrazić, na dzień dobry powiedzia-
ła coś takiego: jak patrzę na państwa, to widzę, że 
większości z was przydałby się geriatra. Ona myślała 
dobrze, ale wyraziła to całkiem inaczej.

Ale wrócę do tematu. Jeżeli wchodzi się do domu, 
który wymaga remontu, to czasami na początek, nie-
stety, trzeba wziąć kredyt, i dopiero jak się ten dom 
wyremontuje, doprowadzi do ładu, można dobrze 
funkcjonować.

Jeśli chodzi o działania związane z funduszami, 
powiem państwu jedno: doświadczenie w parlamen-
cie mam jeszcze krótkie, ale pamiętam, że kiedy by-
łam w radzie powiatu, to pod koniec roku zawsze 
dokonywaliśmy korekty budżetu. I uważam, że ta ko-
rekta jest niezbędna na każdym poziomie. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)

zainteresowany. Ale, Panie Senatorze Bierecki, pan 
chyba… To pan senator Mróz użył takiej tezy, takiej 
ekonomii perpetuum mobile trzeciego stopnia. Pan 
powiada tak – ale to niestety również pańska pani pre-
mier opowiada – damy ludziom pieniądze, oni kupią 
towary i rozpędzi się nam gospodarka. Tak było za 
rządów PiS i PO. Rozdawano pieniądze, ale po dwóch 
latach już nie miano z czego rozdawać, a ściągnąć tym 
bardziej. Bo jeśli pan da złotówkę biednej kobiecie 
z dwojgiem dzieci, to wróci do budżetu 30 gr. Ale 
gdzie pan znajdzie pokrycie na te 70 gr? A jeśli pan 
tak będzie dawał co roku, to deficyt będzie narastał. 
Czego chcę dowieść na tym przykładzie? I przed 
czym chcę ostrzec rząd? Rząd, którego hasła… 
Powtarzam, że chciałbym, żeby niektóre jego hasła 
były moje – zresztą były. Chcę dowieść, że po prostu 
w waszych działaniach, również w tym budżecie, nie 
ma instrumentów wzrostu. Bo dla budżetu i dla siły 
złotówki obojętne jest, czy to złodziej kupi bułkę, czy 
kupi ją biedna kobieta z dwojgiem czy trojgiem dzieci. 
Wpływy będą te same. Budżetowi, polityce gospo-
darczej państwa potrzebne są instrumenty. I pytam 
was: jakie macie instrumenty wzrostu, żeby każda 
złotówka włożona w gospodarkę przynosiła 70 gr, 
czyli 1 zł 70 gr, od których podatek by nieustannie 
rósł? Takich instrumentów wzrostu nie macie, dlatego 
uważam, że przechodzicie z pustym śmiechem nad 
troskami ludzi. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Grzegorza 

Biereckiego. Pięć minut.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo. Postaram się wykorzystać nawet 
mniej czasu.

Dwie istotne sprawy, które powinny być tutaj ja-
sno sprostowane.

Pan senator Borowski mówił o zejściu ze ścieżki re-
dukcji deficytu. No, mówimy tutaj o korekcie, o zmia-
nie polityki, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości re-
prezentuje… To nie jest zmiana polityki rządu Prawa 
i Sprawiedliwości, to jest korekta źle przygotowane-
go budżetu, który został zrobiony przez poprzedni 
rząd. Nie możemy tutaj mówić o polityce, o decyzji 
obecnego rządu dotyczącej zejścia ze ścieżki reduk-
cji deficytu. My urealniamy budżet, który został źle 
skonstruowany, i takie są skutki tego urealnienia 
w tym roku. W przyszłym roku ten deficyt, zgodnie 
z zapowiedziami – państwo będziecie to przecież 
widzieli w projekcie, który wkrótce trafi do tej Izby 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) A wątpliwości dotyczyły tego, że jeżeli wprowa-
dzamy do wydatków budżetowych stały wydatek, 
te 500 zł, bo tylko to w tej chwili… Czy w związku 
z tym faktycznie ten deficyt w wysokości 2,8% w na-
stępnym roku będzie w kolejnych latach utrzymany? 
Ja rozumiem, że te 500 zł to nie jest jednorazowy 
wydatek, tylko to będzie wydatek powtarzany stale. 
Nie mamy ustawy, ale tak mi się wydaje na podsta-
wie usłyszanych informacji.

Chcę jeszcze powiedzieć, że… Muszę tutaj 
troszkę polemizować z moim kolegą klubowym, 
panem senatorem Janem Rulewskim, który zajął 
się bardzo ważną kwestią, a mianowicie ustawą 
dotyczącą pomocy dla działaczy opozycji demo-
kratycznej i podziemia Solidarności, oskarża-
jąc panią wiceminister Majszczyk o szczególną 
chęć do blokowania. Ja chcę powiedzieć, Panie 
Senatorze, że rolą pani minister Majszczyk jest 
pilnowanie kasy, pilnowanie wydatków. Robiła to 
poprzednio, zapewne będzie to robiła także w tej 
kadencji, mam nadzieję, że będzie to robiła dalej. 
A problem, Panie Senatorze, był taki, że… To była 
informacja IPN, a nie jakaś szczególna niechęć 
do tej ustawy pani wiceminister Majszczyk. IPN 
stwierdził, że wydatki będą na poziomie 1,5 mi-
liarda zł. Mówiliśmy od razu, że to jest liczba 
wzięta z powietrza i mieliśmy rację. Wydatki w tej 
chwili w tym roku wynoszą, załóżmy, powyżej 
200 tysięcy zł. Jeżeli to pomnożymy przez cztery, 
bo tylko w tym jednym kwartale ta ustawa na do-
bre zafunkcjonowała, to będzie to milion… parę 
milionów złotych. To ten błąd IPN spowodował 
taką sytuację. Mam nadzieję, że nowy rząd tę sy-
tuację zmieni, i uważam, że powinien zmienić. 
Ma już ocenę wielkości wydatków i nikt nie może 
powiedzieć, że to będzie nawet 0,5 miliarda zł, to 
będzie parę milionów złotych.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że pan senator Ryszka złożył swoje 

przemówienie do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Głosowanie…)
Głosowanie nad tą ustawą zostanie przeprowadzo-

ne pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę 
o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 
ustawy budżetowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 30, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 30A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Krzysztofa Mroza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Tak?
(Senator Leszek Czarnobaj: Ja w ramach trzymi-

nutowej repliki chciałbym jeszcze… Tak jest w re-
gulaminie…)

Dobrze, proszę, tylko niech pan skróci czas wy-
powiedzi do półtorej minuty.

Senator Leszek Czarnobaj:

Ja będę mówić stąd. Panie Marszałku, ja tylko 
jedną rzecz do pana senatora Biereckiego… Panie 
Senatorze, my nie kwestionujemy różnego rodzaju 
rzeczy, o których mówiono tutaj z trybuny, poza 
oczywiście tą kwestią słabego wzroku i słuchu, 
o której także pani senator… Ja się pod tym podpi-
suję. Ja chcę powiedzieć tylko jedną rzecz. Jeszcze 
raz, jeśli można by było nam to wytłumaczyć, żeby 
to dokładnie zrozumieć… Po co i dlaczego zwięk-
sza się deficyt, jeżeli realizacja dochodów jest na 
poziomie 80% na koniec listopada, a wydatki – na 
poziomie 79%? Ale, jak myślę, i jak powiedział 
pan senator Borowski, po zakończeniu tego roku 
uzyskamy odpowiedź na to pytanie, bo na pewno 
nie dzisiaj.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

To jest replika?
(Rozmowy na sali)
Nie, nie, ja nie zachęcam, powinniśmy kończyć 

dyskusję.

Senator Grzegorz Bierecki:

Panie Marszałku, zachęcony pańskim spojrze-
niem, pozwalam sobie powiedzieć, że to wszystko, 
co należało powiedzieć w tej sprawie, zostało już 
powiedziane. Pan senator ponawia swoje pytania, na 
które przecież już otrzymał odpowiedź. Być może 
nie pojął tej odpowiedzi.

(Głos z sali: Panie Senatorze, myślałem, że pan 
jest mądrzejszy.)

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Nie, nie, dziękuję bardzo.
No dobrze, ja sobie teraz udzielę głosu.
(Głos z sali: Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.)
Nie, nie, przepraszam… Proszę… Jeżeli państwo 

chcecie coś powiedzieć, to proszę się zapisać do głosu. 
Ja się teraz zapisałem do głosu.

Chcę powiedzieć, że ja też nie otrzymałem od-
powiedzi na wszystkie moje wątpliwości i pytania. 
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Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, ja bym prosił na mównicę. Dobrze, pro-
szę bardzo.)

Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawozdawco! 
Chciałbym zapytać, jakie było uzasadnienie do 
tego, aby oszczędności, które powstały w sektorze 
Ministerstwa Obrony Narodowej, w wyniku racjo-
nalnych działań ministra, zostały przeznaczone dla 
Agencji Rezerw Materiałowych, a nie na pomniejsze-
nie deficytu budżetu państwa? Jaka była praktyka do 
tej pory? Taka, że wszelkie oszczędności w praktyce 
prowadziły do obniżenia deficytu budżetu państwa.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Mróz:

Ale, Panie Senatorze, wspomniana oszczęd-
ność 209 milionów zł… To nie oznacza, że taka 
kwota zostanie przeniesiona do Agencji Rezerw 
Materiałowych. To są dwa zupełnie oddzielne ele-
menty w omawianej ustawie. 209 milionów zł to część 
wspomnianych oszczędności, 6,5 miliarda zł, które 
w ustawie o zmianie ustawy budżetowej na bieżący 
rok… One zostały już gdzieś tam dokonane i rozdy-
sponowane. A jeżeli będą dalsze oszczędności w bu-
dżecie, w grudniu, to minister może je przeznaczyć 
na dotację celową dla agencji. To jeszcze nie jest… 
Tu nie chodzi o wspomnianych 209 milionów zł, na 
pewno nie.

(Senator Kazimierz Kleina: A dlaczego właśnie dla 
agencji, a nie na pomniejszenie deficytu?)

Panie Redaktorze… Przepraszam bardzo, Panie 
Senatorze…

(Wesołość na sali)
(Senator Leszek Czarnobaj: Pan jest dobrym re-

daktorem.)
Nigdy nie byłem redaktorem.
Panie Senatorze, widocznie rząd… To nie było 

przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji finan-
sów. Ale widocznie rząd widzi potrzebę wzmocnienia 
Agencji Rezerw Materiałowych. O to trzeba by się 
dopytać pani minister, która jest na sali. Wspomniana 
kwestia nie była przedmiotem dyskusji na posiedzeniu 
komisji. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Ja mam jeszcze do pana pytanie, w związku ze 
wspomnianą redukcją budżetu MON o 209 milio-
nów zł. 

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych 

ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, jak 
już sama jej nazwa mówi, ma ścisły związek z punk-
tem, nad którym dyskutowaliśmy przed chwilką, czyli 
zmianami w budżecie jeszcze na rok 2015. Ona de 
facto zawiera dwa elementy.

Pierwszy element to zmniejszenie o 209 milio-
nów 492 tysiące zł środków na obronę narodową. 
Zmiana ta wynika z pewnych oszczędności, któ-
re zostały dokonane. Te oszczędności wynikają 
między innymi z tego, że niektóre inwestycje nie 
zostały zrealizowane, będą realizowane w przy-
szłym roku, a więc i finansowanie nastąpi w przy-
szłym roku. Kwestia oszczędności na zaopatrzeniu 
emerytalnym żołnierzy – na emerytury w tym 
roku przeszło mniej żołnierzy, niż to było zakła-
dane. Pewne oszczędności były także na przetar-
gach. W związku z tym, że ustawa o wyposażeniu 
Sił Zbrojnych zakłada, iż wskaźnik wydatków na 
obronę musi wynosić 1,95, a po zmniejszeniu tych 
wydatków o 209 milionów zł on oczywiście bę-
dzie już mniejszy, musimy dokonać zmiany art. 7 
ust. 1 ustawy z 2001 r. o przebudowie i moderni-
zacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. I to jest jeden element 
w tej ustawie.

Drugi element to jest pewna zmiana wydat-
kowania ewentualnej rezerwy celowej, która bę-
dzie utworzona na dotację dla Agencji Rezerw 
Materiałowych na realizację zadań. Jeżeli taka 
rezerwa będzie, to zostanie utworzona z oszczęd-
ności, w granicach 28–29 grudnia. W związku 
z tym, że jest pewna procedura rozdysponowania 
tego typu środków, to ta ustawa ją zmienia, dla-
tego że musiałaby się zebrać Komisja Finansów 
Publicznych w Sejmie. A, jak wiadomo, jest te-
raz okres… No, pozostało właściwie kilka dni do 
końca roku.

Wczoraj Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
zarekomendowała przyjęcie wspomnianej ustawy bez 
poprawek. Wniosek został przyjęty jednogłośnie ‒ 
8 senatorów głosowało za. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Kleina, proszę uprzejmie.
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(wicemarszałek B. Borusewicz) A co do przyczyn, dla których wprowadzono ten 
zapis, powiem, że jedną jest po prostu fakt, że te 
oszczędności mogą się pojawić, a drugą to, że two-
rzenie rezerw strategicznych jest obowiązkiem pań-
stwa, jest ustawa o rezerwach strategicznych. Biorąc 
pod uwagę bardzo niskie ceny kształtujące się na 
rynku, deflację, jest to jak najbardziej okres, który 
służy robieniu zakupów, ponieważ można je robić 
po niższych cenach, realizując przy tym obowiązki.

Jeżeli chodzi o wskaźnik, który będzie po po-
mniejszeniu o 209 milionów zł wydatków w dzia-
le „Obrona narodowa”, wydatków, o których mówi 
wskaźnik ustawy o modernizacji i finansowaniu Sił 
Zbrojnych, będzie to 1,938, czyli 1,93, ale w sumie 
prawie 1,94. Przy czym jeszcze raz powiem, że gdyby 
nie było tej noweli, to w wykonaniu te wydatki byłyby 
mniejsze o środki, o których wspomniałam. Dziękuję.

Wicemarszałek 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.

Na razie nie ma zgłoszeń.
A ja chciałbym panią minister o coś zapytać.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Hanna Majszczyk: Tak?)
Ja bym poprosił o łaskawą odpowiedź dotyczą-

cą zdjęcia tych 209 milionów zł z budżetu MON. 
Te 209 milionów nie jest wydatkowane. Czy jest to 
wynik oszczędności, czyli MON zaoszczędziło te 
209 milionów w związku z dobrze przeprowadzo-
nymi przetargami, czy też nie zrealizowało jakichś 
przetargów bądź zakupów, które były planowane?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:

Panie Marszałku!
Tak szczegółowych informacji… Nie wiem, czy 

niektóre z planowanych wydatków nie zostały zrealizo-
wane i procedury przetargowe nie zostały dokończone. 
To z pewnością znajdzie się w sprawozdaniu za rok 
2015. Na pewno kwota oszczędności z tego wskaźnika 
dotyczy między innymi oszczędności w wydatkach na 
zabezpieczenie społeczne, czyli wydatkach związa-
nych z finansowaniem emerytur żołnierzy. To jest kwe-
stia planowania, ile osób zadeklaruje odejście. W tym 
przypadku mamy mniejszą liczbę odejść na emeryturę 
niż planowano w budżecie, stąd też część oszczędności, 
tj. ponad 100 milionów zł, pochodzi z tego segmentu. 
Są też oszczędności w wydatkach inwestycyjnych, ale 
na pewno – tak jak to roboczo ustaliliśmy – dotyczą 

Jak będzie wyglądał – bo pan tego nie powiedział 
– wskaźnik wydatków na obronę? Bo on miał wynosić 
1,95%.

Senator Krzysztof Mróz:

Wie pan… Wspomniany wskaźnik musi oczy-
wiście policzyć ministerstwo. Ale skoro wydatki 
są w granicach 32 miliardów zł, a zmniejszamy 
o 209 milionów zł… Liczę tak na szybko, ale to bę-
dzie jakieś 1,9%, z kawałeczkiem. Trzeba by to było 
policzyć… Nie wiem, czy pani minister ma wspo-
mniany wskaźnik policzony. My… Nie było takich 
pytań ze strony senatorów na posiedzeniu komisji, a ja 
nie policzę wspomnianego wskaźnika tak z głowy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Ja poproszę… Ja zapytam panią minister. Bo 

mamy pewne zobowiązania, dotyczące utrzymywa-
nia wskaźnika na poziomie 2%.

(Senator Krzysztof Mróz: Ale to tylko na ten rok.)
Na ten rok?
(Senator Krzysztof Mróz: Tak, tylko na ten rok.)
Tak, ale pytam, jak będzie wyglądał tegoroczny 

wskaźnik.
Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie widzę.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy pani minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Jeżeli tak, to proszę na mównicę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tylko w ramach uzupełnienia informacji przed-

stawionej już przez pana senatora chciałabym powie-
dzieć, że absolutnie środki pochodzące z blokad doko-
nanych w dziale „Obrona narodowa” nie mogą zostać 
przesunięte i nie zostaną przesunięte do Agencji 
Rezerw Materiałowych, one właśnie pomniejszyły 
deficyt prezentowany w tym projekcie. Środki, które 
ewentualnie mogą być przekazane do agencji, to – tak 
jak pan senator zaznaczył – z ewentualnych kolej-
nych oszczędności, które się pojawią już po noweli, 
a przed końcem roku, i w zależności od tego, jak będą 
wyglądały dochody, na co wskazywałam w czasie 
omawiania ustawy budżetowej.
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(podsekretarz stanu H. Majszczyk) Senator Barbara Zdrojewska:

Wielce Szanowny Panie Marszałku! Wielce 
Szanowni Senatorowie, Panie Senator i Panowie 
Senatorowie! Szanowni Państwo!

Właściwie wystąpienie, które w tej chwili wygła-
szam, mogłabym wygłosić w ramach prawie wszyst-
kich punktów dzisiejszych obrad. Chodzi o procedurę 
i sposób obradowania nad materiałami, które dostaje-
my z Sejmu. Chodzi też o wypowiedzi, które dzisiaj 
wcześniej padały, kiedy zadawałam pytania.

Pan senator Mamątow, którego bardzo przepra-
szam za przekręcenie wcześniej nazwiska, powie-
dział, że ci, którzy chcieli się przygotować do debaty, 
mieli taką możliwość. Jeszcze raz ponawiam moje 
pytanie o to, w jaki sposób mieli taką możliwość. Czy 
chodzą na jakieś specjalne posiedzenia rządu? Czy 
tam są zaznajamiani ze zmianami? My pracujemy 
na podstawie regulaminu. Co to oznacza? Regulamin 
mówi bardzo konkretnie, kiedy projekt powinien 
wejść pod obrady, kiedy powinien być rozpatrywany, 
i senatorowie powinni mieć czas na to, żeby zaznajo-
mić się dokładnie z projektem. I jeszcze raz powtórzę, 
że sytuacja, w której na posiedzenie komisji w teczce 
jest dostarczany projekt i rzeczywiście przychodzi 
minister i wyjaśnia, opowiada, co tam jest, co właśnie 
dostaliśmy na biurko, opowiada o zmianach, które są 
w budżecie… Tak, on to przedstawia, może ewentu-
alnie odpowiedzieć na jakieś pytania. Tylko jak my 
mamy, na podstawie czego zadawać te pytania?

To dotyczy już kolejnej ustawy, która jest proce-
dowana. Ja się zgadzam z tym, że zwykle pod ko-
niec roku jest tak, że przychodzą ustawy zmieniające 
ustawę budżetową. To jest naturalne, to nie jest nic 
dziwnego. Zawsze sporo się zmienia w ciągu roku 
i bez względu na to, czy rząd się zmienia, czy się nie 
zmienia, przeważnie tego typu ustawa pod koniec 
roku wpływa. Ale nie w taki sposób, nie w takim 
trybie. Ja uważam, że to jest po prostu obraźliwe. Dla 
mnie jako senatora obraźliwy jest ten sposób, bo po 
raz kolejny przedstawiamy na posiedzeniu Senatu…

Apeluję do pana marszałka – akurat nie do tego 
pana marszałka, który prowadzi obrady – chciałabym 
gorąco zaapelować o to, żebyśmy to miejsce, Senat 
traktowali bardzo poważnie i żeby pan marszałek też 
traktował bardzo poważnie senatorów, zarówno tych 
z PiS, jak i tych, którzy są w opozycji. Bo wszyscy 
mamy prawo do tego, żeby się zapoznać z projektami, 
i to zapoznanie się nie może się odbywać na posiedze-
niu komisji, Szanowni Państwo. Bo to już jest w ogóle 
zaprzeczenie jakimkolwiek normom, jakimkolwiek 
zasadom, które nas obowiązują. Przecież my sobie 
tego regulaminu nie wymyśliliśmy. On funkcjonuje 
od lat, on był w poprzedniej kadencji. Jak państwo 
byliście w opozycji, on był przestrzegany. Nie ma 
żadnego powodu, żeby mówić, że każda ustawa jest 

one lepszych ofert cenowych, które uzyskano w trakcie 
prowadzonych przetargów. Nie mam niestety informa-
cji o tym, czy któreś z planowanych przetargów nie 
zostały zakończone. Przepraszam, ale ta informacja 
będzie mogła być szczegółowo uzupełniona na pod-
stawie sprawozdania.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Minister.
Pytania zadaje senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, mam takie pytanie. Z tego, co rozu-

miem, w tym roku nie było szans na wykorzystanie 
tych środków. Musimy zmienić ustawę, ponieważ jest 
ten sztywny wskaźnik 1,95. Ja mam takie pytanie. 

Może pani minister zechciałaby powiedzieć, czy 
w budżetach przez ostatnie dwa–trzy lata wszystkie 
środki, które miały być wykorzystane na armię, były 
wykorzystywane, czy też nie były wykorzystywane 
w takim stopniu, jak to było zapisane w ustawach 
budżetowych. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:

Nie były wykorzystywane w pełni. Były to różne 
kwoty i były one szczegółowo opisywane w sprawoz-
daniach. Ja teraz nie pamiętam dokładnie argumenta-
cji, ale działo się tak z różnych przyczyn. Najczęściej 
według mojej pamięci były to sprawy związane z za-
bezpieczeniem społecznym, bo to jest zawsze wielka 
niewiadoma. To jest deklaracja osoby fizycznej, na 
którą nie ma się wpływu, to jest uprawnienie, prawda? 
W związku z tym z pewnością były oszczędności 
w tym segmencie, ale były też oszczędności w wy-
datkach o charakterze inwestycyjnym.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma. 
Dziękuję, Pani Minister.
Otwieram dyskusję.
Proszę panią senator Barbarę Zdrojewską o za-

branie głosu.
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(senator B. Zdrojewska) odpowiedzialności – jeśli karnej, to karnej – wobec 
tych, którzy je łamali, jeżeli tak było. A jeżeli tak nie 
było, to proszę tego nie mówić w taki sposób, bo to 
jest obraźliwe dla mnie, który tu siedzę.

Pani mówi, że nie ma możliwości pracy. Dostaliśmy 
tablety, na których ma pani senator możliwość – jak 
pani wejdzie na stronę: senat.gov.pl – przejrzenia 
dokumentów, nad którymi dyskutujemy. A więc je-
śli pani senator nie ma takiego tabletu, to uprzejmie 
proszę zgłosić się do obsługi technicznej, żeby pani… 
albo jeśli pani sobie z tym nie radzi, albo nie ma… 
Proszę zgłosić, że nie ma pani takiej możliwości. 
Ja, obserwując na bieżąco te dokumenty, z którymi 
mamy do czynienia, wiem, że mam taką możliwość.

Uwaga mojego poprzednika, jednego z panów se-
natorów, że on musi obradować w nocy… No, trudno, 
nastały takie czasy, że tak będziemy pracować. Ja 
rozumiem, że może w porównaniu z poprzednią ka-
dencją nie jest takie oczywiste to, że obradujemy dość 
systematycznie. No ale, Panie Marszałku, jest taka 
sytuacja, że trzeba te tematy przedyskutować. I są one 
dyskutowane dość skrupulatnie – dlatego ostatnie po-
siedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00, a skończyło 
się późno w nocy. Ale ja myślę, że to jest normalne. 
I mówienie tutaj… Pewien pan senator zarzuca nam, 
że dokonywane są jakieś nocne zmiany, nocne za-
machy. Mówił o nocnym zamachu, a to jest już tak 
głębokie nadużycie słowa… i jest to wypowiadane 
w końcu przez ludzi poważnych… Ja przysłuchuję 
się temu jako osoba, która nie ma doświadczenia, bo 
jestem młody, ale tak dużym szacunkiem darzyłem 
Senat – zanim wysłuchałem tego, zanim wsłuchałem 
się w to, co jest mówione… Bo ja, tak jak moi koledzy, 
inni młodzi ludzie, darzę tę Izbę dużym szacunkiem 
i myślę, że tu chyba nie powinno dochodzić do tego, 
że panowie senatorowie zarzucają bardzo poważne 
czyny panu prezydentowi.

(Senator Maria Pańczyk-Pozdziej: Jakie czyny?)
Poprzednik zarzucał bardzo poważny czyn. To ma-

nipulacja słowem zmierzająca tylko do tego, żeby zde-
waluować pierwszą osobę w państwie. Po co? W jakim 
to jest celu? Jakiemu celowi to służy? Przecież to jest 
zupełnie niepotrzebne. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Każdy z senatorów ma możliwość wypowiedzieć 

się. I przecież mogą tu być wypowiedzi sprzeczne, 
nie musimy się zgadzać.

A ode mnie niech pan nie oczekuje, że będę wcho-
dził z panem w polemikę, dlatego że prowadzę w tej 
chwili obrady. Chętnie bym wszedł z panem w po-
lemikę, ale prowadzę, wiec muszę… Nie mogę tego 
robić.

Pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę uprzejmie.

jakaś wyjątkowa, pilna i wymaga nadzwyczajnych 
procedur, dlatego że nie mamy zawsze do czynienia 
z takimi ustawami. Chciałabym o to bardzo popro-
sić pana marszałka. I zrezygnowałam, bo chciałam 
wnieść o odrzucenie, a właściwie powinno to doty-
czyć wszystkich tych ustaw… Uprzejmie informuję, 
że od tej pory i na posiedzeniach komisji, tak jak to 
zrobiłam na posiedzeniu komisji kultury, i na posie-
dzeniach tej Izby będę składała wnioski o odrzucenie 
ustaw, które nie będą złożone zgodnie z regulaminem, 
bo nie widzę powodu, żeby tak nad nimi pracować. 
No chyba, odpukać, że stanie się coś naprawdę istot-
nego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Grzegorza 

Peczkisa.

Senator Grzegorz Peczkis:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Panie Marszałku, czy faktycznie doszło do zła-

mania wszelkich norm prawa, jak tutaj twierdziła 
pani senator? Czy doszło do takiego złamania norm 
prawa? Czy legislator, którykolwiek z obserwujących 
prawników, zaobserwował złamanie prawa na tej sali?

(Senator Barbara Zdrojewska: Norm regulaminu.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pan pyta 

mnie, Panie Senatorze?)
Tak, tak, pytam, bo pani tutaj postawiła pewne 

tezy, pan nie zaprotestował, więc ja rozumiem…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: A dlaczego 

miałem… Oprócz regulaminu są w Senacie zwyczaje…)
Tak, tak. Tylko że tutaj bardzo często zwracano…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ja nie chcę 

z panem polemizować. Wie pan, ja mogę oczywiście 
odpowiadać na pana pytania…)

Nie, Panie Marszałku… Tylko że… O co mi cho-
dzi? Są tutaj puszczane i przepuszczane pewne tezy, 
padają z ust panów senatorów, również pani senator, 
pewne tezy, z którymi ja, siedzący tam, się nie zga-
dzam. Gdyby każdy, kto się nie zgadza, zaczął o tym 
mówić, to mielibyśmy tutaj sytuację podobną do tej, 
jaką mamy w Sejmie. To jest faktycznie izba zadumy, 
izba pewnej powagi, dlatego ja bym uprzejmie prosił 
państwa o odpowiedzialność za słowa, które są tu 
mówione. Jeżeli faktycznie było tak, jak twierdzi pani 
senator, że zostały złamane wszelkie prawne reguły – 
bo tak pani senator stwierdziła przed chwileczką – to 
uprzejmie poproszę o wskazanie, które reguły zostały 
złamane. I w takiej sytuacji proszę o wyciągnięcie 
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wynika z doświadczenia, którego nabrałem. Zresztą 
dlatego pani senator w klubie to podnosiła, a tutaj 
powtarza, że dobrze by było przestrzegać regulaminu 
w zakresie czasu dostarczenia materiałów, opinii itd., 
tego całego bloku dokumentów, który należy sobie 
spokojnie przeanalizować, żeby przyjść i ze zrozu-
mieniem dyskutować z tej trybuny. To po pierwsze.

Po drugie, jeśli pan senator uważa, że nocne ob-
rady są normą, to ja chcę powiedzieć tak: co to za 
różnica, czy obradujemy w nocy, czy w dzień? Chcę 
powiedzieć – pan senator może się z tym nie zgo-
dzić – że pod osłoną nocy to zbierają się różne inne 
środowiska, niekoniecznie muszą być to senatoro-
wie Rzeczypospolitej. I dlatego proponujemy, żeby 
obrady, jeśli nie ma sytuacji wojny w tym kraju lub 
czegokolwiek innego… No chyba, że jest wojna. Ale 
jeśli nie, to nie zbierajmy się po nocach, nie obradujmy 
z dnia na dzień. I chcę powiedzieć to, co mówiłem 
wczoraj na posiedzeniu komisji. Póki co nie mamy 
jeszcze żadnej propozycji rządu pani premier Beaty 
Szydło. Wszystko to są propozycje poselskie…

(Senator Krzysztof Mróz: No nie…)
Jest jakaś?
(Senator Krzysztof Mróz: Poprzednia.)
O, przepraszam, tak jest, za mocno się rozpędzi-

łem. Faktycznie, nowelizacja budżetu jest złożona 
przez rząd, zgadza się. Ale proszę zauważyć, że gros 
ustaw jest składanych przez posłów, dlatego że to wy-
maga prostszej procedury, bo wieczorem podrzucamy, 
o północy uchwalamy, rano pan prezydent podpisuje. 
Jeżeli się zdarzy taka sytuacja w przypadku niektó-
rych projektów ustaw, to okej. Prośba pani senator 
jest po to, żeby nie stało się to normą, żebyśmy mieli 
więcej czasu na zapoznanie się, więcej dyskutowali, 
więcej analizowali, bo Senat, przypomnę, jest polską 
izbą refleksji i marzymy o tym, żeby tak pozostało. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Cieszę się, że ta ustawa trafiła do nas. Jest ona 

oczywiście jak najbardziej potrzebna. Jak się przed 
chwilą dowiedziałem od pani minister obecnej na na-
szym posiedzeniu, zresztą była o tym mowa wcześniej, 
około 6,5 miliarda zł środków, które były w budżecie, 
nie zostało wykorzystanych do momentu składania 
noweli budżetu. I bardzo dobrze, że rząd racjonalizuje 
te wydatki i próbuje dostosować do obecnej sytuacji. 
Przypomnę, że w Polsce w roku 2015 mieliśmy wy-

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Co do projektu ustawy, to ja chciałbym jeszcze 

raz zwrócić uwagę… Bo ciśnie się tu pytanie, które 
powiązane jest z poprzednim omawianym projek-
tem ustawy, a mianowicie mówię o pkcie 3 i o tym, 
że zmiany planu finansowego Agencji Rezerw 
Materiałowych dokonywane w trybie itd., nie wyma-
gają zaopiniowania przez sejmową komisję właściwą 
do spraw budżetu. Czyli to jest jakby potwierdzenie 
tego, o czym mówiliśmy: wszystko, co jest związane 
z wykreowaniem, w naszej ocenie niepotrzebnie, defi-
cytu budżetowego trafi prawdopodobnie – bo przecież 
nie jestem tego w stu procentach pewien, ale myślę, 
że to jest tak właśnie przygotowane – między innymi 
do Agencji Rezerw Materiałowych nawet bez opinii 
właściwej komisji. To jest robione w imię realizacji 
różnego rodzaju celów, ale nie będę o nich mówił.

I jeszcze tylko dwa słowa skierowane do pana 
senatora Peczkisa, który powiedział, że jest tak mło-
dym senatorem. Panie Senatorze, powiem tak. Jeśli 
chodzi o krytykę pana prezydenta, to cieszę się, że 
jest refleksja, że oto głowę państwa trzeba chronić 
szczególnie, jeśli chodzi o wyrażanie wobec niej opi-
nii. Pan senator mówił o tablecie, więc zachęcam do 
przyjrzenia się historii, powrócenia do wypowiedzi 
niektórych parlamentarzystów, nawet senatorów, a już 
na pewno dzisiejszych posłów – ja mogę je wydruko-
wać – i przypomnienia sobie, w jaki sposób wyrażali 
się o byłym prezydencie Bronisławie Komorowskim. 
Podpisuję się pod apelem, słowami pana senatora, że 
to, co dotyczy krytyki głowy państwa, powinno pod-
legać szczególnej refleksji i używanie lekko wobec 
niej pewnych słów jest naganne, podpisuję się pod 
tym. Co nie znaczy, że w przypadkach, w których 
pan prezydent jakby przekracza to, co jest związane 
z widzianą prawidłowo polityką państwa, nie mam 
prawa czegokolwiek powiedzieć. Inaczej doszlibyśmy 
do absurdu. To odnośnie do krytyki pana prezydenta 
i myślę, że jest w tym wiele racji.

Teraz to, o czym mówiła pani senator i co podniósł 
pan senator, jeśli chodzi o łamanie prawa i inne rze-
czy. Chcielibyśmy prosić delikatnie o to, żeby projekty 
ustaw… Jest regulamin, który mówi o tym, w jakim 
terminie, w jakim czasie mają być rozpatrywane. I pa-
miętając historię poprzednich czterech lat, możemy 
powiedzieć, że również zdarzało się, Panie Senatorze, 
że te terminy były skracane. To jest życie i ja rozu-
miem, że ono weryfikuje zapisy. Ale chcę zauważyć, 
że jeżeli to byłaby norma pracy w tymże parlamencie, 
to nie przedstawia się to… Chodzi szczególnie o se-
natorów, którzy są pierwszy raz w parlamencie w tej 
kadencji i którzy muszą mieć trochę więcej czasu na 
zapoznanie się z materiałami. Ja też więcej czytałem 
i oglądałem w pierwszej swojej kadencji niż teraz, to 
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(senator J.M. Jackowski) charakteryzują się cechą powtarzalności. Nie mają 
tych cech akty adresowane do indywidualnego pod-
miotu, dotyczące konkretnej sprawy czy sytuacji, 
których stosowanie ma charakter jednorazowy.

W nawiązaniu do powyższego wyroku prokurator 
generalny stwierdza, że Trybunał Konstytucyjny nie 
ma prawa wyrokować w sprawie sędziów. Nie może 
więc stwierdzić, czy Sejm legalnie unieważnił wybór 
pięciu… to znaczy stwierdził nieważność wyboru 
pięciu kandydatów na sędziów, czy nie. To zamyka 
w sensie prawnym całą tę burzę wokół Trybunału 
Konstytucyjnego. I my w sprawie budżetu… Tu 
chodziło o procedowanie; odpowiadam pani senator 
Zdrojewskiej.

I chciałbym powiedzieć, zaapelować… Z tej 
trybuny, z tego miejsca 12 czerwca 2015 r. zabie-
rałem głos, kiedy dyskutowaliśmy o Trybunale 
Konstytucyjnym, o tej słynnej noweli z 25 czerw-
ca, której niekonstytucyjność orzekł sam Trybunał 
Konstytucyjny. Padały w tej sali pytania do prezesa 
Trybunału Konstytucyjnego, czy art. 137 tej noweli 
jest konstytucyjny, czy nie. Prezes uchylił się od odpo-
wiedzi. Powiem państwu więcej: na posiedzeniu ko-
misji w Sejmie poprawkę, którą formalnie złożył poseł 
Robert Kropiwnicki, podsunął mu pan Graniecki, 
szef kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Można 
to sobie sprawdzić w protokole z posiedzenia komi-
sji. Tak więc jeżeli mówimy o zamachu na Trybunał 
Konstytucyjny, jego początki…

(Głos z sali: Ale teraz jest sprawa druku nr 30!)
…miały miejsce na przełomie maja i czerwca. 

I wygłaszanie takich konkluzji, że prezydent nie wy-
konuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, nosi 
znamiona pomówienia i inwektyw.

Na koniec chciałbym powiedzieć, że mam nadzie-
ję, że już w roku przyszłym budżet na armię wróci 
do współczynnika 1,95%…

(Głos z sali: A nawet 2%…)
…a nawet będzie większy, i że te środki…
(Głos z sali: Będzie 3%.)
…będą wykorzystane. Ja nie mówię o sytuacjach, 

o których wspomniała pani minister. Trudno przewi-
dzieć te zabezpieczenia socjalne, ponieważ jest w tym 
pewien bezwład, więc oczywiście trudno. Ale mówię 
tutaj przede wszystkim o środkach, które są przezna-
czone na modernizację armii oraz na zwiększenie jej 
zdolności bojowej. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję. Panie Senatorze, wszedł pan na inny 
obszar dyskusji.

(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, Panie 
Marszałku, odpowiadałem…)

Nie, nie…
(Głos z sali: Senator tego nie zauważył.)

bory prezydenckie, mieliśmy wybory parlamentarne, 
nastąpiła zmiana rządu. Nastąpiła ona stosunkowo 
późno w stosunku do przebiegu prac budżetowych, 
bo przecież ten termin się przesuwał. W związku 
z powyższym rząd miał krótki termin na przygo-
towanie tych dokumentów, opracowanie i przedsta-
wienie Wysokiemu Parlamentowi tych wszystkich 
środków. Dlatego trzeba się było po prostu zgodzić na 
ten tryb pracy w parlamencie nad nowelą tego budże-
tu. I trzeba było to przyjąć do wiadomości. Ponieważ 
pani poseł… przepraszam, pani senator Zdrojewska, 
wspomniała o tym, że prawo było naruszane, że to 
jest tryb… Ja wczoraj, prowadząc posiedzenie komisji 
kultury, zapytałem – jest stosowny artykuł naszego 
regulaminu prac senackich – czy jest zgoda na to, aby 
procedować nad drukiem, którego senatorowie nie 
otrzymali na 24 h wcześniej. Odbyło się głosowanie 
i zgodnie z naszym regulaminem procedowanie miało 
miejsce.

Chciałbym w tym momencie zwrócić się do opo-
zycji, która próbuje wykorzystać sytuację do celów 
politycznych. Rano mieliśmy tutaj próbę… Pan sena-
tor Klich chciał, abyśmy procedowali nad uchwałą, 
której sens jest w tej chwili… która jest bezzasad-
na. Przypomnę, bo może Wysoka Izba tego nie wie, 
że prokurator generalny zamknął spór o Trybunał 
Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny nie ma pra-
wa orzekać w sprawie uchwał Sejmu. Postępowanie 
zostało umorzone. Postepowanie podlega umorzeniu 
na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy o Trybunale 
Konstytucyjnym wobec niedopuszczalności wyroko-
wania – stwierdził prokurator generalny w piśmie skie-
rowanym do Trybunału Konstytucyjnego datowanym 
na 16 grudnia 2015 r. Jest to odpowiedź na wniosek 
posłów Platformy Obywatelskiej w sprawie uchwał 
przyjętych przez nowy parlament. W uzasadnieniu 
prokurator stwierdził, że Trybunał Konstytucyjny 
przekroczyłby swoje kompetencje, orzekając w spra-
wie uchwał Sejmu. Przytoczę fragment tego pisma: 
zakwestionowane przez grupę posłów wnioskujących 
uchwały nie są aktami normatywnymi, lecz aktami 
stosowania prawa. Kompetencje kontrolne Trybunału 
Konstytucyjnego obejmują wyłącznie ocenę aktów 
normatywnych i nie rozciągają się na akty stosowania 
prawa, choćby wydawano je, powołując się wprost na 
kwestionowane przepisy.

Jednocześnie prokurator generalny przywołał wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego z 5 czerwca 2005 r.: 
Trybunał kilkakrotnie już podkreślał, iż jego wła-
ściwość rozciąga się na akty normatywne, nie obej-
muje natomiast aktów indywidualno-konkretnych. 
Trybunał posługuje się przy tym materialną definicją 
aktu normatywnego, co oznacza, iż chodzi o akty 
zawierające normy generalne i abstrakcyjne, które 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) zadawali pytania, a wynik debaty i wynik głosowania 
i tak były z góry znane. I o to tylko chciałbym prosić, 
to tylko chciałbym zasugerować. 

O tej ustawie budżetowej myślę zaś, że już wszyst-
ko zostało powiedziane. Też będę głosował przeciwko 
jej przyjęciu. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panowie Senatorowie.
Apele przekażę na posiedzeniu prezydium.
Proszę o zabranie głosu panią senator Barbarę 

Zdrojewską.
(Senator Barbara Zdrojewska: Szanowni Państwo, 

chciałabym…)
(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:

Panu senatorowi, który stwierdził, że jest młody, 
bardzo gratuluję. To jest naprawdę coś wyjątkowego – 
być młodym. Ale ja poza młodością mam jeszcze do-
świadczenie, i to doświadczenie wieloletnie, w samo-
rządzie. Byłam już przewodniczącą Rady Miejskiej 
Wrocławia, byłam też przewodniczącą sejmiku wo-
jewódzkiego. Moim obowiązkiem było stać na straży 
procedur, a także dobrych obyczajów. I tak starałam 
się robić, pełniąc te ważne, zaszczytne funkcje.

I dlatego zwróciłam się do pana marszałka o to, 
żebyśmy przestrzegali, dla naszego wspólnego dobra, 
dobrych obyczajów, a zwłaszcza procedur, pod który-
mi sami się podpisujemy, bo to jest nasz regulamin, bo 
to są nasze procedury. I myślę, że widocznie mnie pan 
nie zrozumiał. Ja nie chcę nikogo obrażać. Ja tylko 
proszę, zwracam się do państwa, bo państwo de facto 
możecie wszystko przegłosować. Jak zgłaszam wnio-
sek na posiedzeniu komisji, państwo możecie go prze-
głosować i ten wniosek będzie nieskuteczny. Tylko co 
z tego, jak ja zapoznaję się z materiałem dopiero po 
przyjściu na posiedzenie komisji? Proszę mi tutaj nie 
mówić o tabletach. Proszę sobie posprawdzać, kiedy 
to wpłynęło do Senatu z Sejmu i kiedy to zostało 
ogłoszone. Traktujmy się poważnie i traktujmy po-
ważnie naszą pracę. I to jest naprawdę moja ogromna 
prośba. Wróćmy do dobrej zasady, że projekty, które 
są procedowane w Sejmie, przychodzą do nas i my 
możemy w następnym tygodniu spokojnie się do nich 
odnieść, a nie – w zasadzie na tym samym posiedze-
niu. Ten cały kalendarz wywraca nam możliwość 
dobrego przygotowania się, konsultacji z wyborcami.

Nie o to chodzi, że my nie chcemy tu siedzieć. 
Proszę bardzo, możemy tutaj siedzieć po nocy. Ale 
nie chciałabym mieć takich sytuacji, jak już miałam 
i będę miała znowu w następny poniedziałek, że uma-
wiam się z sześciorgiem ludzi, którzy chcą się spotkać 

Wszedł pan na inny obszar. Nie dyskutujemy 
o Trybunale Konstytucyjnym. Ale jak pan czytał ten 
wyrok, to zdaje się, że tam jest też część dotycząca 
nieopublikowania w Dzienniku Ustaw.

(Głos z sali: Ale tego już nie przeczytał.)
Tak, tego już pan nie przeczytał.
(Senator Jan Maria Jackowski: To zaraz przeczy-

tam.)
Ja bym prosił, żeby nie wchodzić w dyskusję 

trybunałową, bo na pewno będziemy jeszcze o tym 
dyskutować. Za tydzień, Panie Senatorze, będzie-
my dyskutować na temat trybunału i nowej ustawy, 
i wtedy proszę o tym… A teraz proszę, żeby trzymać 
się tematu.

Kto następny?
(Głos z sali: Dowhan.)
(Senator Rafał Ambrozik: Senator Dowhan.)
A, pan senator Robert Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę do-

pisać jeszcze panią senator.)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dziękuję, Panie Senatorze, za przedstawienie 

sprawy Trybunału Konstytucyjnego – mamy jasność, 
prokurator się wypowiedział, czy to jest słuszne, czy 
nie, to niech każdy zostawi to swojej ocenie. Ja też 
chciałbym dyskutować na temat punktu, którego pro-
cedowanie w tej chwili się toczy, tymczasem my ze-
szliśmy całkiem na boczny tor. A nawiązując do wy-
powiedzi mojego młodego kolegi, senatora Peczkisa, 
powiem, że do tej pory nie spotkałem się z tym, żeby 
wchodzić na mównicę i całkiem odbiegać od sprawy, 
i zadawać pytania marszałkowi niezwiązane w ogóle 
z procedowaniem. Oprócz regulaminu zawsze jest też 
dobry obyczaj, i takiego dobrego obyczaju w tej Izbie 
zawsze przestrzegano – a mogę tak powiedzieć, bo 
jestem senatorem poprzedniej kadencji, choć może to 
nie jest długi staż. Chcę też powiedzieć, że procedo-
waliśmy wtedy inaczej, był większy spokój, nie było 
stresu, było jakieś zaufanie do siebie, nie siedzieliśmy 
po nocach i ta izba wcale się nie przewróciła, a co do 
spraw, które były poruszane, to każdy miał czas, aby 
się do nich przygotować: jedni na szybko przeczytali 
w internecie, inni wysłuchali sprawozdania komisji, 
inni mogli to zrobić w inny sposób. I wcale nie dziwię 
się mojej koleżance, która jest tu pierwszą kadencję, 
o ile wiem, że ma dzisiaj obawy i że jej się to nie podo-
ba. Ja też lubię pracować w spokoju. Lubię pracować, 
kiedy jest widno. Lubię pracować przygotowany, a nie 
na siłę, tak jak to miało miejsce ostatnio: do 3.00 czy 
do 4.00 rano dusić senatorów, aby w nieskończoność 
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(senator B. Zdrojewska) Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Dziękuję, Pani Minister.
A, nie, jest jeszcze następny punkt. Przepraszam 

bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwartego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finansach 
publicznych…

(Rozmowy na sali)
(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Trzeciego.)
Trzeciego? Tak?
(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Tak.)
To się pomyliłem. Przepraszam. Okej.
(Rozmowy na sali)
Przepraszam bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-

ciego porządku obrad: ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2016.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 31, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 31 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Jacka Włosowicza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jacek Włosowicz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu wczorajszym Komisja Budżetu i Finansów 

Publicznych omówiła ustawę o szczególnych rozwią-
zaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 
rok 2016.

Wiele w kraju osiągnęliśmy, w dalszym ciągu 
wiele osiągamy, ale ciągle nie na wszystko nas 
stać, nie wszystko możemy sfinansować w taki 
oczywisty sposób. Czasem są potrzebne szcze-
gólne rozwiązania, tak było w poprzednich latach 
i w tym roku, i takie rozwiązania szczególne są 
również potrzebne na rok 2016. Dotyczą one sfery 
finansowej, zarówno procesów ciągłych, które 
będą trwały w ciągu całego roku, jaki i poszcze-
gólnych wydarzeń, które też potrzebują szczegól-
nego finansowania. Do pierwszej grupy należą na 
przykład finansowanie doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli czy staże podyplomowe lekarzy 
i lekarzy dentystów, specjalizacje pielęgniar-
skie. Do drugiego obszaru należą na przykład 
dwa wydarzenia, których będziemy świadkami 
w przyszłym roku w Polsce. Myślę tutaj o szczy-
cie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
i Światowych Dniach Młodzieży, jakie odbędą 
się w Krakowie. Stąd też potrzeba takich szcze-
gółowych rozwiązań.

z senatorem, a za chwilę dowiaduję się, że jest posie-
dzenie i muszę odwoływać spotkania z wyborcami. 
Dlatego że dla mnie ważny jest obowiązek bycia tutaj, 
uczestniczenia w obradach i oceniania projektów, 
które się pojawiają. Tak że chodzi mi tylko o to.

Nie możecie państwo wykazać nawet w tej spra-
wie jakiegoś takiego podstawowego zrozumienia? 
Przynajmniej przestrzegajmy regulaminu. O nic wię-
cej nie proszę. Możecie państwo nas potem przegło-
sowywać, ale szanujmy się, dlatego że pospiesznie 
uchwalane prawo, prawo robione na kolanie, w go-
dzinę, w ostatnim momencie, jest przeważnie złym 
prawem. I to dotyczy nie tylko obecnie rządzących, to 
dotyczy w ogóle wszystkich. Prawo przygotowywane 
na kolanie zazwyczaj jest złym prawem.

A jeśli chodzi o trybunał, Panie Senatorze 
Jackowski, to za chwilę się okaże, że my się nie bę-
dziemy mieli do kogo odwołać i…

(Senator Jan Maria Jackowski: Do prokuratury.)
…będziemy mieli mnóstwo złych, niedobrych, 

niezgodnych z prawem ustaw, które będą funkcjo-
nowały.

Nie chciałabym już tej dyskusji toczyć – porozma-
wiamy za tydzień też o trybunale – ale chciałabym 
powiedzieć, że mam nadzieję, iż w tej Izbie dobre 
obyczaje i regulamin będą przestrzegane, o co bar-
dzo proszę i państwa senatorów, i pana marszałka. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Poseł.
(Senator Robert Dowhan: Senator.)
Zabiera głos pan senator Krzysztof Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja tylko tak w uzupełnieniu mojej wcześniejszej wy-

powiedzi… Żeby nie było jakiegoś niezrozumienia…
Wracając do projektu ustawy, nad którym debatu-

jemy, chciałbym powiedzieć, że obecny projekt usta-
wy jest przedłożeniem rządowym. To do wypowiedzi 
pana senatora. Jest naturalną rzeczą, że niektóre pro-
jekty ustaw są rządowe, niektóre są poselskie. Mam 
nadzieję, że będą także nasze, senatorskie projekty 
ustaw. A więc to nie jest tak, że wszystkie projekty 
ustaw są pisane przez parlamentarzystów. To tylko 
takie uzupełnienie i wyjaśnienie. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
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(senator sprawozdawca J. Włosowicz) milionów zł z Funduszu Pracy i blisko 200 milionów zł 
z budżetu państwa, tak aby wszyscy absolwenci uczelni 
medycznych mogli ubiegać się o staże i kontynuować 
swoje kształcenie w odpowiednich kierunkach. Na obec-
nym etapie nie ma możliwości przesunięcia tego finan-
sowania do budżetu państwa, ponieważ wyjęcie tych 
środków z Funduszu Pracy… Nie ma takiej przestrzeni 
finansowej w budżecie państwa, aby można było sobie 
na to pozwolić, zwłaszcza po przyjęciu również przez 
Wysoką Izbę w roku bieżącym rozwiązań dotyczących 
zmian w ustawie o promocji zatrudnienia, gdzie również 
wprowadzono pewne zasady i wydatkowanie środków 
na cele związane z walką z bezrobociem. Ale te zasady, 
te rozwiązania przyniosły pewne ustalenia i sztywne 
reguły, które zapisano w tej ustawie, co dodatkowo 
z powodów technicznych sprawia, że nie można tych 
środków obecnie wyjąć z Funduszu Pracy i przesunąć 
ich do budżetu, gdyż wymagałoby to znalezienia prawie 
1 miliarda zł w budżecie, a takiej przestrzeni finansowej 
nie ma, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę różne 
inne zobowiązania i fakt, że w budżecie państwa co do 
zasady już od wielu, wielu lat utrzymuje się taka struk-
tura wydatków, że około 75% wydatków to są wydatki 
sztywne, a tylko część, te 25% to są wydatki elastyczne, 
które można w dowolny sposób określać czy też ogra-
niczać. A zatem przestrzeni na takie rozwiązania jest 
niewiele. Dodatkowo są inne ograniczenia jak stabilizu-
jąca reguła wydatkowa, ale również wskaźnik 3% jako 
nieprzekraczalny, który w przyszłym roku, jak już było 
tutaj mówione, nie będzie przekroczony, co więcej, jest 
szacowane, że będzie on na poziomie 2,8%, ale wymaga 
to wprowadzenia tych różnych rozwiązań, o których za 
chwilę jeszcze będę mówiła.

Drugą istotną zmianą, która jest proponowana 
Wysokiej Izbie w tej ustawie okołobudżetowej, jest 
zawieszenie w roku 2016 funkcjonowania przepisów 
z ustawy o biopaliwach. Chodzi o art. 37a, który mówi 
o tworzeniu funduszu promocji biopaliw, funduszu, 
który jest określany sztywno jako pewien procent pla-
nowanych dochodów z akcyzy. Zawieszenie funkcjo-
nowania tego przepisu daje oszczędności w budżecie 
państwa rzędu 440 milionów zł, co pozwoli w całości 
przeznaczyć te środki na inne priorytety, w szczegól-
ności priorytety o charakterze społecznym, związane 
między innymi z zakładanym i również w założe-
niach projektu budżetu na rok 2016 wykazywanym 
stworzeniem podstaw do wypłaty jednorazowych 
dodatkowych świadczeń na rzecz emerytów i renci-
stów, ale również zapowiadaną reformą w zakresie 
wprowadzenia zasad dofinansowywania wychowa-
nia dzieci i przeznaczenia kwoty 500 zł na dziecko; 
oczywiście środki na to będą zabezpieczone, jeszcze 
trwa proces przygotowywania tego aktu prawnego.

Kolejna zmiana, która jest proponowana, zmiana 
dotycząca obowiązujących aktów prawnych, dotyczy 
bazy do dokonywania odpisu na zakładowy fundusz 

Tak jak powiedziałem, Komisja Budżetu 
i Finansów Publicznych pracowała nad tym na wczo-
rajszym posiedzeniu i rekomenduje przyjęcie ustawy. 
Stanowisko takie komisja przyjęła jednogłośnie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy. Nie widzę takich pytań.

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jacek Włosowicz: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy pani minister Majszczyk pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak jak już pan senator sprawozdawca powiedział, 

ta ustawa okołobudżetowa jest aktem od kilku lat co-
rocznie uchwalanym przez Wysoką Izbę w związku 
z budżetem na kolejny rok budżetowy. Wynika to 
z przesłanek, o których pan senator wspominał, czyli 
z pewnych ciągle nas dotyczących ograniczeń, jeżeli 
chodzi o poziom środków, którymi możemy dyspono-
wać w budżecie państwa po to, aby realizować różne cele 
będące priorytetem w realizacji polityki rządu, polityki 
państwa. Z drugiej strony jest to możliwość poszukiwa-
nia innych źródeł finansowania zadań; ich realizacja nie 
jest przez wprowadzenie takiej ustawy okołobudżetowej 
odraczana czy też zaniechana, ale są finansowane, za-
miast z budżetu państwa, również środkami publiczny-
mi, jednak niepochodzącymi bezpośrednio z budżetu. 
W tym przypadku oszczędności są oszczędnościami 
trochę w cudzysłowie, ponieważ one pozwalają trzymać 
finanse publiczne w pewnych ryzach, a jednocześnie re-
alizować zadania państwa i priorytety polityki społecz-
nej, rodzinnej czy inne założenia, które zostały przyjęte 
na kolejny rok budżetowy, jednak niezbędne jest właśnie 
przebiegunowanie pewnych kryteriów, pewnych celów, 
które chcemy realizować. I w przypadku tej ustawy 
okołobudżetowej mogę powiedzieć, że podobnie jak 
w ostatnich kilku latach zakłada się finansowanie staży 
lekarskich z Funduszu Pracy, a nie z budżetu państwa, 
chociaż od roku 2015 również budżet państwa częściowo 
partycypuje w finansowaniu tych staży. W roku 2016 
będzie to, podobnie jak w roku bieżącym, kwota 835 
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(podsekretarz stanu H. Majszczyk) ganizacji Światowych Dni Młodzieży, bo to wydarze-
nie będzie organizowane również w przyszłym roku. 
W ustawie okołobudżetowej tworzona jest podstawa 
prawna, aby środki na rzecz agencji prasowej w ogóle 
mogły być przekazane. Oczywiście w związku z tym 
wydarzeniem dodatkowe środki będą kierowane rów-
nież do telewizji publicznej, ale tutaj nie było potrzeby 
tworzenia odrębnej podstawy prawnej, bo taka już 
w prawie istnieje.

Pojawia się tu również kwestia techniczna, doty-
cząca przesyłania drogą elektroniczną pewnych in-
formacji do samorządów, co również w części nad-
zorowanej przez ministra finansów przyniesie pewne 
oszczędności.

Obserwujemy również to, o czym mówiłam na 
początku, poszukiwanie innych źródeł finansowania 
niektórych zadań, poza środkami budżetowymi. Mam 
tu na myśli finansowanie składek na rzecz organizacji 
międzynarodowych, do których ponoszenia i wnosze-
nia jest zobowiązany minister środowiska. Umożliwia 
się tu pokrycie składek w wysokości nieco ponad 
49 milionów zł z budżetu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I chyba ostatnia zmiana, o której chciałabym 
wspomnieć, to umożliwienie zaliczkowania z bu-
dżetu państwa środków na rzecz beneficjentów re-
alizujących niektóre programy unijne. Po zweryfi-
kowaniu tych programów środki, które zwraca Unia 
Europejska, będą przekazywane już bezpośrednio do 
budżetu państwa.

Może jeszcze taka drobna, ostatnia już sprawa, 
którą ze swojej strony chciałabym zasygnalizować. 
Otóż jest tu przewidziane mrożenie kwoty bazowej 
dla osób, które zajmują stanowiska kierownicze, tak 
zwane erki, gdzie to zamrożenie kwoty bazowej jest 
na poziomie z roku 2008. Tutaj przyjęta została taka 
zasada, że skoro przyjmuje się zamrożenie kwot ba-
zowych dla całej sfery budżetowej, to takie zamroże-
nie kwot powinno być stosowane także wobec osób 
na kierowniczych stanowiskach. Z tym że zarówno 
w pierwszym, jak i w drugim przypadku, czyli za-
równo w przypadku osób pełniących te funkcje, jak 
i pracowników sfery budżetowej, pomimo że zamraża 
się te kwoty bazowe, w budżecie na rok 2016 prze-
znacza się środki na dokonywanie podwyżek. Brak 
podniesienia kwoty bazowej jest wynikiem tego, iż 
przyjęto założenie, że podwyższenie kwoty bazowej 
powodowałoby równe podwyższanie wszystkim tych 
wynagrodzeń, natomiast po tych kilku latach mroże-
nia funduszu wynagrodzeń… Należy pozostawić te 
decyzje kierownikom jednostek tak, aby mogli skie-
rować odpowiednie strumienie środków na podwyżki 
tam, gdzie jest to niezbędne do prawidłowej realizacji 
zadań, tam, gdzie osoby, do których te środki będą 
kierowane, mają najwyższe kwalifikacje, cechuje je 
największe zaangażowanie w realizację tych zadań. 

świadczeń socjalnych. Proponuje się utrzymanie 
wcześniej już stosowanych zamrożonych baz w po-
szczególnych grupach zawodowych. Oszczędności 
z tego tytułu to około 200 milionów zł.

Uelastycznia się również wydatki na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli. Tutaj oszczędności, pewne 
możliwości dokonywania oszczędności w budżetach 
pojawią się przede wszystkim po stronie jednostek 
samorządu terytorialnego, gdzie troszeczkę bardziej 
elastycznie będzie mógł być ten odpis tworzony, nie 
w postaci 1% funduszu wynagrodzeń nauczycieli, ale 
od 0,5% do 1%. Oczywiście wiąże się to też z tym, że 
jednostki samorządu oraz inni beneficjenci, kierow-
nicy komórek, którzy są zobowiązani do tworzenia 
takich odpisów, w pierwszej kolejności korzystają 
ze środków unijnych, ale – jak wskazują statystyki 
i wykonania budżetu z lat poprzednich – te sztyw-
ne odpisy i tak nie były w całości wykorzystywane, 
a jednocześnie obowiązek sztywnego planowania na 
te cele uniemożliwiał wykorzystywanie tych środków 
na inne cele, w tym również związane z oświatą.

Mówiąc o tej ustawie okołobudżetowej, jeżeli 
chodzi o przepisy ściśle merytoryczne, koniecznie 
należy zwrócić uwagę na powielony z ustawy na rok 
2015 w ustawie na rok 2016 przepis, rozwiązanie, 
które w pewien sposób znaczy środki pochodzące 
z subwencji oświatowej kierowanej do jednostek sa-
morządu terytorialnego z budżetu państwa. Jest to 
pewne znaczenie tych środków w taki sposób, że – 
podobnie jak w roku 2015 – zakłada się, że jednostki 
samorządu terytorialnego będą zobowiązane do wy-
datkowania środków na rzecz organizacji nauki dla 
dzieci niepełnosprawnych w kwotach co najmniej 
w takiej wysokości, jaka została im naliczona w sub-
wencji oświatowej na ten cel. To jest rozwiązanie, tak 
jak powiedziałam, pierwszy raz stosowane w roku 
2015. W związku z licznymi wystąpieniami stowa-
rzyszeń, różnych organizacji reprezentujących opie-
kunów dzieci niepełnosprawnych jako rozwiązanie 
niezbędne, konieczne, bardzo dobrze oceniane w roku 
bieżącym zostanie przeniesione na rok następny.

Jest też wiele rozwiązań o charakterze technicz-
nym, pomagających w realizacji niektórych nowych 
zadań, które pojawią się w roku przyszłym, a o któ-
rych pan senator już wspominał. Są to rozwiązania 
związane z możliwością zapewnienia finansowania 
organizacji szczytu NATO. W ustawie okołobudże-
towej daje się podstawę prawną do finansowania 
całości tych wydatków ze środków ministra obrony 
narodowej.

Pojawia się tu również podstawa prawna umoż-
liwiająca dodatkowe finansowanie Polskiej Agencji 
Prasowej w związku z dodatkowym obciążeniem, 
dodatkowymi zadaniami, które będą towarzyszyły or-
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(podsekretarz stanu H. Majszczyk) przyszły rok będzie to kwota ponad 17 miliar-
dów zł. Jak zaznaczałam w swoich wypowiedziach 
na posiedzeniu komisji, to raczej jest narzędzie 
proponowane jako rozwiązanie na wszelki wypa-
dek, które teoretycznie mogłoby być zastosowane, 
gdyby liczba emerytów… Chodzi zwłaszcza o prze-
chodzenie z emerytur unijnych – nie pamiętam, 
jak one dokładnie są określane zgodnie z nomen-
klaturą – na rolnicze, krusowskie. Jeżeli to będzie 
większa liczba osób, niż została wyliczona, to po 
to, żeby nie było… Emerytury są gwarantowane 
przez państwo i nie ma takiej możliwości, żeby 
były niewypłacone. Ponieważ nie byłoby procedur, 
które umożliwiałyby zasilenie KRUS, wprowadza 
się takie narzędzie. Tak jak mówiłam, to jest takie 
zabezpieczenie. Jest to około 300 milionów zł, ale 
mamy nadzieję, że nie będzie konieczności dofi-
nansowania o takiej wielkości.

Jeżeli chodzi o agencję kosmiczną, to wynika 
to z ograniczeń, o których wspomniałam. Proszę 
zwrócić uwagę, że obowiązuje nas stabilizująca 
reguła wydatkowa, która narzuca limit wydatków 
z budżetu państwa określany jako wypadkowa 
pewnych innych wydatków. Za chwilę będziecie 
państwo dyskutować o tej regule. Procedura two-
rzenia limitu wydatków możliwych do wydatkowa-
nia na szczeblu budżetu państwa zależy od tego, 
jakie będą szacowane wydatki między innymi 
w samorządach, jakie wydatki wynikają z planu 
Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Pracy. 
Na końcu, po uwzględnieniu tych różnych elemen-
tów, o których mowa w ustawie o finansach, poja-
wia się pula środków, które mogą być wydatkowane 
bezpośrednio z budżetu państwa, o którym teraz 
dyskutowaliśmy. Pula tych środków jest niewy-
starczająca, żeby pogodzić wszystkie priorytety 
i cele, które chcielibyśmy, aby państwo realizowało 
z budżetu, i jeszcze znaleźć około 50 milionów zł 
na zasilenie budżetu ministra środowiska po to, 
aby pokrył zobowiązania, które w sumie są nie 
jego, ale państwa. I tutaj jest ta możliwość, jeżeli 
chodzi przesunięcie tych wydatków do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska, co rozwiązuje te 
wcześniejsze problemy, a jednocześnie pozwala 
wykonać obowiązki.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pani Minister, ja mam pytania do pani.
Reguła wydatkowa nakładała pewien kaganiec 

na wydatki i wydawało mi się, że z punktu widzenia 
Ministerstwa Finansów jest to właściwe. Ja rozu-
miem, że Ministerstwo Finansów… 

Mam pytanie: czy Ministerstwo Finansów popie-
ra zmiany tej reguły wydatkowej, czy nie? To jest 
pierwsze pytanie.

Chodzi również o to, aby odpowiednio dostosować 
te środki do grup osób, w przypadku których wyna-
grodzenie jest w danej grupie zawodowej najniższe. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek 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.

Nie widzę…
(Głos z sali: Jest zgłoszenie.)
Pan senator Czarnobaj, proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Pani Minister! Częściowo już 
pytaliśmy na posiedzeniu komisji, ale gdybym pro-
sić… 

Chodzi o art. 9 dotyczący świadczeń emerytal-
no-rentowych będących w dyspozycji prezesa Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jaka to jest 
kwota mniej więcej? Jakie zdarzenia musiałyby zaist-
nieć, aby móc tę kwotę uruchomić? To jest pierwsze 
pytanie.

I drugie, dotyczące art. 10. Przepraszam, ale nie 
zadałem tego pytania na posiedzeniu komisji. 

Dlaczego finansujemy… Skąd propozycja finan-
sowania Europejskiej Agencji Kosmicznej ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej?

(Senator Kazimierz Kleina: To są składki.)
Ja wiem, że składki. Ale czemu nie z budżetu, 

tylko akurat z tego funduszu?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:

Jeżeli chodzi o te środki, to one będą wynikały 
dopiero z budżetu… Chodzi o środki do KRUS. 
Tu jest możliwość prawna. W przypadku Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych i finansowania Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych z ustaw dotyczących tej 
instytucji wynika, że one mogą otrzymywać dota-
cje z budżetu państwa, natomiast w przypadku... 
To znaczy KRUS również otrzymuje dotacje – na 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) mają charakter ogólny i my do tych ogólnych prze-
pisów się odnosimy. Ale, tak jak zaznaczyłam, one 
mają wymiar bezpośrednio przekładający się przede 
wszystkim na budżet, bo to tutaj z przepisów wynika 
obowiązek.

Jeżeli chodzi o odmrożenie tych kwot bazowych, 
od których jest liczone… Proszę zwrócić uwagę, że 
ta ustawa okołobudżetowa nie zakazuje tworzenia… 
Ona jakby ustawia poziom, pułap, od którego są te 
naliczenia, w zależności od tego, jakiej grupy dotyczy, 
czy z roku 2010, czy 2012. Ja wczoraj na posiedze-
niu komisji wyjaśniałam, że te różnice wynikające 
z lat, z których są przyjmowane te kwoty bazowe 
dla różnych grup, biorą się z faktu, że te zamrożenia 
były dokonywane w pewnej kolejności. Na począt-
ku dotyczyło to wąskiej grupy podmiotów budżeto-
wych, później zostało to rozszerzone na pozostałe, 
na nauczycieli, na służby mundurowe. I dlatego te 
lata są inne, i tylko to jest powodem. Kiedy będzie 
odmrożenie? No, jak myślę, wtedy, kiedy będzie nas 
budżetowo stać na finansowanie wyższych odpisów, 
bo jest to przede wszystkim, tak jak powiedziałam, 
dodatkowy wydatek w budżecie państwa.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma. Dziękuję Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Hanna Majszczyk: 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 fi-
nansach publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 26, a spra-
wozdanie komisji – w druku 26 A.

Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, pana senatora Arkadiusza 
Grabowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych jednym z punktów porządku 
obrad było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy 
o finansach publicznych. Czego wspomniana zmiana 
dotyczy? 

I drugie. Te zmiany wskaźników oraz zamiana 
wskaźnika prognozowanego wzrostu cen na wskaźnik 
celu inflacyjnego…

(Rozmowy na sali)
Słucham?
(Głos z sali: To następny punkt.)
(Senator Kazimierz Kleina: To następna ustawa, 

Panie Marszałku.)
Oj, przepraszam bardzo, przepraszam najmocniej. 

Wziąłem opinie prawne… To jest na pierwszej stro-
nie. Te opinie prawne są bardzo cienkie w tej chwi-
li… Wrócę do tej kwestii przy tej następnej ustawie. 
Dziękuję serdecznie.

(Głos z sali: Dziękuję.)
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma…
(Głosy z sali: Są.)
Są. Dobrze.
Proszę bardzo.

Senator Andrzej Kamiński:

Panie Marszałku! Pani Minister! Ja chciałbym 
dopytać w sprawie odpisu na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych. W art. 2 mówi się o zamro-
żonym progu, o tej kwocie bazowej z 2012 r. 

Mam pytanie, czy to dotyczy również innych pra-
cowników – chodzi o zamrożenie tego progu – jeżeli 
mówimy o naliczeniu funduszu socjalnego. I kiedy 
ewentualnie można się spodziewać odmrożenia tego 
progu? Nie ukrywam, że nauczyciele czy pracownicy 
na to czekają. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pytanie zadawał pan senator Andrzej Kamiński.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk:

Dziękuję.
Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, 

że obowiązek stworzenia odpisów na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych ciąży tak napraw-
dę na sferze budżetowej. Oczywiście takie możli-
wości istnieją w całej sferze gospodarczej, również 
w przypadku podmiotów prowadzących działalność, 
które mogą w określonych warunkach takie odpisy 
tworzyć – o tym mówią ustawy – ale tutaj nie ma 
obowiązku, jest pewna fakultatywność. Dlatego też 
to ograniczenie zaproponowane w tej ustawie ma 
charakter ogólny, dotyczący wszystkich. Przepisy 
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(senator sprawozdawca A. Grabowski) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
(Senator Arkadiusz Grabowski: Mogę?)
Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:

To znaczy… W trakcie obrad komisji przedstawi-
ciel Ministerstwa Finansów nie ukrywał, że jednym 
z takich możliwych zdarzeń jest właśnie zakończenie 
aukcji LTE. I kwota 9 miliardów 500 tysięcy zł czy 
9 miliardów 200 tysięcy zł, która pojawiała się już 
dzisiaj w trakcie posiedzenia, została przedstawiona 
przez Ministerstwo Finansów… To będzie taki rząd 
wielkości, mniej więcej taka kwota.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie widzę.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. Do 

prezentowania stanowiska rządu zostało zobowiązane 
Ministerstwo Finansów.

Czy pan podsekretarz stanu Leszek Skiba pragnie 
zabrać głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: Chętnie, Panie Marszałku, jeśli będą 
pytania.)

Dobrze. Podejrzewam, że będą pytania, Panie 
Ministrze, więc proszę na mównicę.

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

Pan senator Mieczysław Augustyn. Proszę uprzej-
mie.

Senator Mieczysław Augustyn:

Ja chciałbym zadać panu ministrowi takie samo 
pytanie jak senatorowi sprawozdawcy, bo właściwie 
to, co on powiedział, wprowadziło mnie w konster-
nację. Dodatkowe środki to jest oczywiście dobra 
wiadomość dla budżetu, one poprawiają jego sy-
tuację i nie wymagają poluzowywania reguł, ale 
wręcz przeciwnie – pozwalają się w tych regułach 
utrzymać. A więc nie można uważać tego za jedno-
razowe czy tymczasowe niekorzystne wydarzenie, 
które miałoby spowodować konieczność odejścia 
od surowej reguły. 

Ponawiam wobec tego pytanie: o jakie jednora-
zowe i tymczasowe sytuacje chodzi, które by miały 
zwalniać rząd ze stosowania reguły wydatkowej obo-
wiązującej do tej pory?

Zmiana ustawy dotyczy dwóch kwestii. Pierwsza 
kwestia to wspomniana już tutaj przez pana marszał-
ka zmiana stabilizującej reguły wydatkowej. To jest 
art. 112aa ust. 1 i 2 ustawy. Dotychczas wspomnia-
na reguła opierała się na wskaźniku cen towarów 
i usług CPI. Propozycja ze strony rządu, a dokładnie 
Ministerstwa Finansów jako wnioskodawcy, to zmia-
na wspomnianego wskaźnika na średniookresowy cel 
inflacyjny NBP.

I druga kwestia, drugi cel omawianej ustawy, to 
możliwe zwiększenie limitu wydatkowego w przy-
padku przewidywanej realizacji w roku budżetowym 
istotnych działań jednorazowych i tymczasowych. To 
jest ust. 3 art. 112.

Na wstępie chciałbym zauważyć, że wnioskodaw-
cy, czyli przedstawiciele ministra finansów, podczas 
posiedzenia komisji zwracali uwagę, odnośnie do 
ustalania wskaźnika, że przyjęcie ustawy w jej obec-
nym kształcie było poprzedzone dość długa dyskusją 
i rozważaniami na temat możliwych do zastosowania 
metod, jeśli chodzi o wspomniany wskaźnik, na temat 
tego, jaki wskaźnik przyjąć. Został wówczas przyję-
ty wskaźnik CPI. Proponowana modyfikacja reguły 
wydatkowej ma na celu, zgodnie z uzasadnieniem 
wnioskodawców, precyzyjniejsze prognozowanie 
przyszłych wydatków oraz uelastycznienie reguły, 
dostosowanie jej do dynamicznych zmian otoczenia 
makroekonomicznego i do jego cykliczności. W oce-
nie wnioskodawców wspomniana zmiana reguły wy-
datkowej będzie lepszym rozwiązaniem w sytuacji 
utrzymującej się niskiej inflacji lub deflacji.

Biuro Legislacyjne nie wniosło istotnych uwag 
do projektu.

W głosowaniu nie było głosów przeciw, 5 sena-
torów było za, 2 wstrzymało się od głosu. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Augustyn, proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, omawiana tu ustawa pozwala 
poluzować regułę w przypadku wydarzeń jednora-
zowych i tymczasowych. 

Czy wspomniane, tak nazwane wydarzenia zo-
stały ściśle określone? Czy sprecyzowano, o jakie 
wydarzenia chodzi? Czy też pozostawia się wspo-
mnianą kwestię do swobodnej interpretacji, na przy-
kład językowej?
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Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
W rozpatrywanej propozycji zmiany zastępujemy 

rzeczywistą inflację celem inflacyjnym, prawda? Bo 
w tym roku mamy problem – czy szczęście – że jest 
deflacja. A zastąpienie tego stanu, tej sytuacji rzeczy-
wistej inflacji czy nawet deflacji celem inflacyjnym 
wywołuje także pewne skutki w kontekście progra-
mów inwestycyjnych i w ogóle reguły. 

Jaki będzie według pana efekt wprowadzenia tego 
elementu, celu inflacyjnego, w przyszłym roku w wy-
datkach inwestycyjnych?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:

Dziękuję.
Ta zamiana… Właśnie: jaki był cel wprowadzenia 

zamiany polegającej na tym, że w regule wydatkowej, 
w tym wzorze jest cel inflacyjny Narodowego Banku 
Polskiego zamiast prognozowanej inflacji i korekty 
błędów prognoz inflacji z lat poprzednich. Poprzednio 
te elementy, czyli inflacja prognozowana i korekta błę-
dów… Reguła wydatkowa działała bardzo, można po-
wiedzieć, procyklicznie, to znaczy ograniczała tempo 
wzrostu wydatków publicznych w latach, kiedy infla-
cja była bardzo niska, szczególnie zaś negatywnie od-
działywała na zmianę limitu wydatków w momencie, 
kiedy mieliśmy do czynienia z trendem spadkowym 
inflacji, tak jak w latach poprzednich, a jeszcze do-
datkowo mieliśmy szereg prognoz… To znaczy błędy 
prognoz były na minus, czyli zaskakiwała nas ujem-
ność tej inflacji. W związku z tym ta korekta prognoz 
z lat poprzednich musiała uwzględniać właśnie to, że 
mieliśmy do czynienia z szeregiem takich prognoz na 
minus w takim znaczeniu, że była zaskakująco niska 
inflacja. A tak było z powodu… Następował spadek 
inflacji pod wpływem spadku cen ropy naftowej, za-
skakujących spadków cen ropy naftowej, większych, 
niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Tak więc ten 
element powodował, że reguła wydatkowa bardzo słabo 
pozwalała na zwiększenie limitów w okresie niskiej 
inflacji. W okresie, kiedy inflacja byłaby wyższa, na 
przykład powyżej 2,5%, reguła wydatkowa pozwala-
łaby na silny wzrost wydatków, co wydaje się trochę 
sprzeczne z głównym celem polityki fiskalnej, jeśli 
chodzi o antycykliczność polityki fiskalnej, bo celem 
polityki fiskalnej powinno być wspieranie wzrostu go-
spodarczego w momentach, kiedy właśnie jest pewien 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Senatorowie!
To jest tak, że wprowadzenie tego elementu do 

reguły wydatkowej, czyli uwzględnienie wydatków 
jednorazowych i tymczasowych po stronie dochodu, 
nie jest jakby usunięciem działania reguły w tym 
obszarze, tylko jest właśnie uwzględnieniem tego, 
że takie dochody jednorazowe i tymczasowe raz na 
jakiś czas, raz na kilka lat, się pojawiają. I taki właśnie 
mechanizm, mechanizm uwzględnienia dochodów 
jednorazowych, jest stosowany chociażby w metodo-
logii europejskiej. I tutaj nawet ten fragment bazuje na 
odpowiednim rozumieniu dochodów jednorazowych 
– w taki sposób, jaki jest stosowany w rozporządzeniu 
Rady dotyczącym kwestii fiskalnych. Czyli jest tu 
istotna pełna zgodność z prawem europejskim.

Czyli to, co… Jaki jest cel? Mamy do czynienia 
z dochodami jednorazowymi, które jednocześnie 
pozwalają na pokrycie wydatków zwiększonych 
w danym momencie, przejściowo. I to jest neutral-
ne dla deficytu, tak? W zasadzie jest to neutralne 
dla deficytu. W związku z tym wprowadzenie tych 
dochodów jednorazowych wydaje się uzasadnione 
właśnie z tego powodu, że reguła wydatków… Bo 
jest fundament, fundamentalna zasada i podsta-
wa reguły wydatkowej, aby wydatki w dłuższym 
horyzoncie czasowym utrzymywać w określonej 
proporcji do PKB, tak żebyśmy nie mieli do czynie-
nia z jakimś gwałtownym wzrostem wydatków pu-
blicznych, aby te finanse publiczne były w zdrowej 
kondycji. I wprowadzenie omawianego mechanizmu 
jest jakimś elementem tej reguły, która pozwala na 
uwzględnienie dochodów jednorazowych, ponieważ 
one w danym roku są, ale w kolejnym roku już ich 
nie ma, w związku z tym tylko przejściowo oddzia-
łują na możliwość podniesienia limitu wydatków. 
I taki jest cel. Nie oddziałuje to na podstawę, na pod-
stawową zasadę reguły wydatkowej – na stabilność 
finansów publicznych, przewidywalność polityki 
wydatkowej – ale jednorazowo jest możliwość wyko-
rzystania tych dochodów, i tutaj ta zmiana pozwala 
na uwzględnienie dochodów jednorazowych. W ten 
sposób bym o tym powiedział.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Kazimierz Kleina.
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(podsekretarz stanu L. Skiba) z 1997 r., to rozporządzenie obowiązuje. I ta wartość 
musi wynosić co najmniej 0,03%…

(Senator Leszek Czarnobaj: Czyli ona jest tam 
określona jako skorygowanie cykliczne?)

Tak, to jest w rozporządzeniu Rady określone, 
które dochody jednorazowe są tak traktowane i to jest 
kompatybilne, można powiedzieć, z tym, jak Komisja 
Europejska podchodzi do polskich finansów i oblicza 
tak zwany deficyt strukturalny, czyli różnicę między 
deficytem strukturalnym a skorygowanym cyklicznie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, mam trzy pytania.
Po pierwsze. To jest zmiana ustawy o finansach 

publicznych i ja uważam, że tego typu ustawy powi-
nien zmieniać rząd, a nie parlament, to znaczy nie po-
winna to być inicjatywa poselska. Stąd moje pytanie: 
dlaczego to jest inicjatywa poselska, a nie inicjatywa 
rządu, a konkretnie Ministerstwa Finansów, i czy pan 
ją popiera? To jest pierwsze pytanie.

Drugie. Proszę mi wytłumaczyć: czy ta ustawa po-
luzowuje wydatki, czy nie? Tu jest zmiana wskaźnika 
– wskaźnik prognozowanego wzrostu cen został za-
stąpiony wskaźnikiem celu inflacyjnego określonego 
przez Radę Polityki Pieniężnej. A drugi cel tej ustawy to 
zmniejszenie kwoty wydatków obliczonej na podstawie 
reguły wydatkowej. To znaczy jeśli chodzi o tę drugą 
zasadę, to sprawa jest jasna. Zwiększa… Czy ona zwięk-
sza, obniża… Pan mówi, że ona stabilizuje czy wygładza 
górki, ale mnie się wydaje, że ona zwiększa wydatki. 
Jeżeli nie, to proszę mnie wyprowadzić z błędu.

I trzecie pytanie. Czy kwota 9 miliardów zł z LTE 
będzie mogła być wydana na podstawie tej zmiany? 
Bo powiedział pan, że granica, jeżeli chodzi o jakieś 
zmiany i poluzowania, to w zasadzie jest 1 miliard. 
W związku z tym, co usłyszeliśmy, mam takie trzecie 
pytanie: czy ta kwota 9 miliardów z LTE może być 
wydana zgodnie z tą poluzowaną regułą wydatkową?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:

Dziękuję bardzo.
Pierwsze pytanie, czy Ministerstwo Finansów po-

piera ten projekt. Tak, Ministerstwo Finansów popiera 

dołek cykliczny, i w momencie, kiedy gospodarka jest 
rozgrzana, rozwija się bardzo szybko, a jednocześnie 
inflacja jest wysoka, właśnie korygowanie limitu wy-
datków. W związku z tym wprowadzenie celu infla-
cyjnego, czyli wypłaszczenie inflacji, jest właśnie tym, 
co ma działać antycyklicznie.

Reguła wydatkowa działa tylko i wyłącznie na 
łączny limit wydatków publicznych, nie tylko inwe-
stycyjnych, ale wszystkich. W związku z tym limit 
wydatków rzeczywiście pozwala na podniesienie… 
Ale to, co mogę powiedzieć… W debacie publicznej 
ta zmiana jest traktowana jako taka, która w jakiś 
istotny sposób zmienia reguły gry. To, co mogę po-
wiedzieć, to to, że w projekcie budżetu na 2016 r. wy-
datki są o znacznie mniej niż 1 miliard zł wyższe niż 
limit reguły wydatkowej, który obowiązuje dzisiaj. 
To znaczy to nie jest tak, że można powiedzieć, że 
to jest jakiś skokowy wzrost. To jest znacznie mniej 
niż 1 miliard, to nawet mniej niż 0,5 miliarda zł. To 
jest kwota, o którą ten limit wydatków przekroczył 
zapis reguły wydatkowej, jaka obowiązuje dzisiaj.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Czarnobaj. Proszę bardzo.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Ministrze…)
(Senator Kazimierz Kleina: Nie słychać.)

Senator Leszek Czarnobaj:

Teraz słychać? O, teraz dobrze.
Panie Ministrze, to, o czym pan powiedział teraz, 

jest, jak sądzę, dobrym krokiem, bo urealnia, uelastycz-
nia to, co dotyczy reagowania na sytuacje autentyczne-
go spadku inflacji w stosunku do prognozowanej. Ale 
proszę mi powiedzieć… Przepraszam, nie pytałem o to 
na posiedzeniu komisji, teraz mnie naszło. Mówię teraz 
o zwiększeniu wydatków zgodnie z regułą wydatkową, 
jeśli chodzi o działania jednorazowe i tymczasowe. 

Czy jeśli chodzi o kwestię wydatków związanych 
z tymi działaniami jednorazowymi, to jest to w jakiś 
sposób skwantyfikowane, określone, czy też jest kom-
pletna dowolność, jeśli chodzi o kształtowanie tejże 
wielkości?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:

To znaczy mówimy o dochodach jednorazowych, 
tak? Które dochody jednorazowe są uwzględnione? 
Kryterium jest takie, że one muszą być zgodne z in-
terpretacją zawartą właśnie w rozporządzeniu Rady 
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– Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw 

(podsekretarz stanu L. Skiba) lub gorzej wzrost gospodarczy, to właśnie dzięki tej 
zmianie łatwiej jest też kształtować, przewidywać 
ten limit wydatków i projektować budżetowanie pu-
bliczne w horyzoncie kilkuletnim. I czy to w związku 
z tym – odpowiadam na pytanie – jest poluzowanie 
wydatków? To wszystko zależy… Prawdziwa treść 
polityki fiskalnej jest w budżetach, reguła wydatkowa 
jest właśnie tym kontekstem i w związku z tym nie 
przesądza, że te pieniądze będą wydane. W deklaracji 
Ministerstwa Finansów jest utrzymanie fundamen-
talnej zasady nieprzekraczania w najbliższym roku 
progu 3% PKB i ograniczania deficytu w latach ko-
lejnych. W związku z tym tu nie ma sprzeczności, 
a jeżeli nie ma sprzeczności, to ta reguła rzeczywiście 
pozwala na utrzymanie tego celu.

I chyba… Nie wiem, czy odpowiedziałem na 
wszystkie pytania pana marszałka.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Panie Marszałku?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, dziękuję bar-

dzo.)
Czy jeszcze ktoś z państwa chce zadać pytania?
Bardzo dziękuję w takim razie.
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.

Dziękuję bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Leszek Skiba: Dziękuję bardzo.)
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o admini-
stracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 32, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 32 A.

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

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
W dniu wczorajszym Komisja Budżetu i Finansów 

Publicznych opiniowała zmianę ustawy o admini-
stracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. 

tę ustawę. Rzeczywiście, to jest projekt poselski, ale 
to nie jest pierwszy raz, kiedy zmiany w regule wy-
datkowej są wprowadzane w trybie inicjatywy posel-
skiej, bo chociażby ostatnia zmiana ustawy, z czerw-
ca, wprowadzająca do reguły wydatkowej Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny, też była wprowadzona w try-
bie inicjatywy poselskiej. No tak po prostu jest i ja nie 
potrafię tego skomentować inaczej, niż w ten sposób. 
Ministerstwo Finansów popiera tę ustawę.

Jeśli chodzi o drugą kwestię, to ważne jest, że… 
Ja mam wrażenie, że warto tu przypomnieć, czym 
różni się reguła wydatkowa od budżetu. Tak naprawdę 
reguła wydatkowa jest pewną ramą budżetu w takim 
znaczeniu, że ustala pewien limit, czyli można po-
wiedzieć, że reguła wydatkowa to kontekst, w któ-
rym funkcjonuje budżet. Korealne pieniądze – np. 
z LTE – są w budżecie i w związku z tym, że one są 
dochodem, mogą być wydane, bo jak jest dochód, 
jest wydatek… nie ma wydatku, wtedy ograniczany 
jest deficyt. Reguła wydatkowa w tym kontekście 
tylko i wyłącznie ustala, czy ten limit jest powięk-
szany o jednorazowe wpływy, nie mówiąc już, co 
z tymi pieniędzmi ma zrobić rząd. Raczej mówimy… 
I warto w ten sposób na to patrzeć. Tak naprawdę 
na pytanie, co się stanie z pieniędzmi z LTE… Na 
to pytanie najlepiej odpowiedzieć potrafi minister 
Majszczyk, która mówiła o budżecie na rok 2016, 
tak że to pytanie powinno być skierowane do niej. 
Ja mogę tylko powiedzieć, że te pieniądze na pewno 
podniosą limit wydatków. Te wydatki pojawią się 
lub nie w konkretnej ustawie budżetowej, i to będzie 
właściwy moment, kiedy można będzie powiedzieć, 
jak to wpłynie na deficyt. Na pewno… Czy to jest 
poluzowanie wydatków? To jest identyczna sytuacja, 
to mówi o pewnych ramach, które pozwalają nam 
na zachowanie podstawowej zasady reguły wydat-
kowej, czyli właśnie stabilności i przewidywalności 
w dłuższym horyzoncie, bo jest… Proszę zauważyć, 
że w dłuższym okresie, w ciągu kilku lat będziemy 
musieli w coraz większym stopniu myśleć o zarządza-
niu finansami publicznymi w horyzoncie wieloletnim. 
Już teraz to się dzieje. Oczywiście, że jest wiele in-
strumentów, chociażby program konwergencji, który 
jest przygotowany w ramach tak zwanego semestru 
europejskiego, w ramach zarządzania finansami pu-
blicznymi w Unii Europejskiej. Ale ważne jest to, 
że jeśli mamy te elementy prognozowania inflacji 
i korekty prognoz, które były do tej pory, to, można 
powiedzieć, taka niestabilność w regule wydatkowej 
nie pozwala nam łatwo kształtować limitów wydatko-
wych na kolejne lata w horyzoncie nie tylko jednego 
roku, ale dwóch, trzech, czterech. W związku z tym, 
jeśli mamy cel inflacyjny w wysokości 2,5% i zna-
my ten element, jesteśmy w stanie przewidzieć lepiej 
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– Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca K. Mróz) Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę chętnych.

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Marian Banaś: Jeśli można…)
Ministerstwo Finansów reprezentuje pan minister 

Marian Banaś.
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu Ministerstwa Finansów i rządu chciał-

bym podkreślić, że istnieje konieczność dokonania 
zmiany tej ustawy z przyczyn oczywistych. Otóż sy-
gnały, które otrzymaliśmy z urzędów skarbowych, są 
jednoznaczne i wyraźne. Okazuje się, że na obecnym 
etapie te urzędy nie są przygotowane do realizacji za-
dań, które zostały określone w tej ustawie. W związku 
z tym zaistniała konieczność przesunięcia tego ter-
minu. Głównym zadaniem ministerstwa jest dbałość 
o ściąganie należności budżetowych. W związku z tym 
nie mogliśmy sobie pozwolić na to, aby w sytuacji, 
kiedy rzeczywiście może być dezorganizacja pracy, 
głównie w systemach informatycznych, bo to one tutaj 
odgrywają bardzo ważną rolę, najpierw została podjęta 
taka decyzja przez panów posłów, którzy też wcześniej 
otrzymali takie informacje z urzędów skarbowych, 
a później my… Cała legislacja, cała procedura odbyła 
się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwagi zło-
żone przez panów legislatorów są tylko uwagami, sami 
zresztą podkreślili, że nie powoduje to hamowania tej 
ustawy i że to nie znaczy, żeby jej nie uchwalić – po 
prostu to były tylko uwagi z ich strony, również jeśli 
chodzi o vacatio legis w przypadku terminu podpisania 
ustawy przez pana prezydenta. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad. Czy ktoś z państwa senatorów pra-
gnie zadać takie pytanie? Nie.

Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
(Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Finansów 

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

się do głosu. Wniosków też nie ma.

Komisja większością głosów – 6 głosów za, 2 osoby 
wstrzymały się od głosu – przyjęła opinię pozytywną, 
rekomenduje, aby tę ustawę uchwalić bez poprawek.

Jest to ustawa zgłoszona przez grupę posłów. Na 
posiedzeniu komisji Biuro Legislacyjne ustnie wnio-
sło do niej pewne zastrzeżenia. One dotyczyły dwóch 
obszarów… Ale może jeszcze kilka słów na temat 
tego, o czym ta ustawa jest. Ustawa ta – od tego po-
winienem zacząć – dotyczy dwóch spraw. Zasadniczy 
jej element to jest przesunięcie wejścia w życie usta-
wy o administracji podatkowej z dnia 1 stycznia 
2016 r. na dzień 1 lipca 2016 r. To jest niejako clou 
tej ustawy. W konsekwencji także w art. 2 zmienia 
się ustawę – Ordynacja podatkowa w kwestii inter-
pretacji podatkowych. Ona wprowadza jeszcze jeden 
element, a mianowicie umożliwia naczelnikom urzę-
dów skarbowych zawieranie pewnych porozumień 
z jednostkami samorządu terytorialnego. Chodzi tu 
głównie o możliwość dokonywania egzekucji przez 
urzędy skarbowe za opłaty śmieciowe, gdyż egzeku-
cja dokonywana przez organy podatkowe jest bardziej 
skuteczna niż egzekucja realizowana przez gminy.

Tak jak mówiłem, Biuro Legislacyjne wniosło 
pewnego rodzaju zastrzeżenia do tej ustawy. One 
dotyczą niejako dwóch obszarów. Jeden to zastrzeże-
nia dotyczące terminu wejścia w życie. A mianowi-
cie znów skraca się termin dla Senatu na rozpatrze-
nie tej ustawy oraz skraca się termin przewidziany 
dla pana prezydenta, bo aby ta ustawa mogła wejść 
w życie, musi zostać opublikowana do 31 grudnia 
2015 r. Innym zastrzeżeniem, które podniosło Biuro 
Legislacyjne, było to, że nie powinno się zmieniać 
ustaw w okresie vacatio legis.

Zostały także wniesione pewnego rodzaju zastrze-
żenia merytoryczne. One też dotyczyły dwóch ob-
szarów. W związku z przesunięciem wejścia w życie 
ustawy o administracji podatkowej z dnia 1 stycznia 
na dzień 1 lipca w tych uwagach stwierdzono, że 
mogą być pewnego rodzaju nieścisłości przy wyda-
waniu interpretacji, indywidualnych interpretacji 
podatkowych. Ustawodawcy w Sejmie, wniosko-
dawcy w Sejmie próbowali rozwiązać ten problem 
w art. 2 tejże ustawy. Pan minister stwierdził, że te 
zapisy w sposób wystarczający zabezpieczają interesy 
Ministerstwa Finansów, ale troszeczkę inne zdanie 
mieli legislatorzy. To tyle, jeżeli chodzi o tę ustawę. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.
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(wicemarszałek G. Czelej) wateli, dla przedsiębiorców. One już teraz są, ale 
to będzie jeszcze rozszerzone. Będzie na przykład 
taka usługa jak „bezpieczny autobus” – od początku 
istnienia tej aplikacji było ponad pół miliona wejść 
na tę stronę.

Jeśli wziąć pod uwagę, że te prace nie są zakoń-
czone i że są znacznie opóźnione, to jak najbardziej 
uzasadnione jest, by przełożyć wprowadzenie tej 
aplikacji. I proponowany termin to 1 stycznia 2017 r. 

Komisja Infrastruktury również tak zaopiniowała 
wspomniany projekt zmian. Głosowanie było jedno-
głośne.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej, senato-
ra Andrzeja Pająka, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Pająk:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej, na którym omawiana 
była ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym oraz niektórych innych ustaw, odbyło się w dniu 
dzisiejszym. Komisja jednogłośnie poparła wniosek 
o przyjęcie proponowanej ustawy bez poprawek. 
W Sejmie również została ona przyjęta jednogłośnie, 
441 posłów było za, 1 – przeciw.

Jak już informował mój szanowny poprzednik, 
omawiana ustawa dotyczy Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców. Wdrożenie wspomnianego 
systemu, przygotowanie go, trwa już od wielu lat. 
Jest to duże, skomplikowane przedsięwzięcie i nie-
stety system nie jest jeszcze gotowy do tego, by mógł 
zafunkcjonować. Z tego wynika wniosek – jest to 
wniosek poselski – aby przesunąć o rok termin wpro-
wadzenia wspomnianego systemu.

W imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, proszę Szanowną 
Izbę o przyjęcie omawianej ustawy bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zdać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Florek.

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 – Prawo 
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 33, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 33 A i 33 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
senatora Jacka Włosowicza, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jacek Włosowicz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Infrastruktury w dniu wczorajszym omó-

wiła projekt zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogo-
wym oraz w niektórych innych ustawach.

Jest to kilkanaście zmian, jedna jest wszak za-
sadnicza. Polega ona na tym, żeby przesunąć wpro-
wadzenie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców na 1 stycznia 2017 r. Wynika to z faktu, 
że aktywność zmian odnośnie do tej ustawy odby-
wała się w dwóch obszarach. Pierwszy jest typowo 
informatyczny, czyli zmiana całej aplikacji, a drugi 
– prawny.

O ile co do pierwszego obszaru aplikacja już po-
wstała, jest jednak jeszcze na etapie testów, o tyle 
w drugim obszarze, prawnym, brakuje kilkudziesię-
ciu rozporządzeń. W związku z tym wydaje się być 
całkowicie nierealne, by w sposób poprawny aplikacja 
ta mogła działać od 1 stycznia 2016 r.

I może dwa słowa o tej aplikacji, czyli o systemie 
CEPiK 2.0: jakie główne elementy zmienia, co no-
wego wnosi.

Po pierwsze, poprawia jakość gromadzonych da-
nych. Ta poprawa będzie polegała na tym, że starosto-
wie, którzy gromadzą takie dane, będą bezpośrednio 
i bez zwłoki przekazywali je do systemu, czyli system 
będzie działał on-line.

Po drugie, nowa aplikacja będzie zawierała więcej 
informacji niż ta obecna. Szczególnie jeżeli chodzi 
o pojazdy, będzie zamieszczonych więcej danych 
odnośnie do szkód; te informacje będą pozyskiwane 
zarówno od ubezpieczycieli, jak i od diagnostów.

Po trzecie, będzie wprowadzony tryb pozyski-
wania danych tylko w postaci elektronicznej, nie tak 
jak to jest teraz, że dopuszczalny jest również tryb 
pisemny.

Po czwarte, będzie taka ważna zmiana z ga-
tunku tych, które będą wprowadzone i które już 
są wprowadzane, mianowicie to e-usługi dla oby-
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Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Tomasz Zdzikot:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Cóż, na temat omawianego tu projektu roz-

mawialiśmy już posiedzeniu senackiej Komisji 
Infrastruktury. Chciałbym nieco rozszerzyć tamtą 
wypowiedź, w odpowiedzi na pytanie pana senatora 
Florka, i powiedzieć, że testy integracyjne aplikacji 
umożliwiających uruchomienie systemu CEPiK 2.0 
trwają, niemniej jednak… Obowiązujący na dzień 
dzisiejszy stan prawny jest taki, że system CEPiK 2.0 
powinien zacząć działać 4 stycznia, w związku z czym 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
jest zobligowane do tego, aby prowadzić wszelkie 
prace, które w przypadku nieprzyjęcia przez parla-
ment tej ustawy jako wniosku poselskiego mogłyby 
doprowadzić do tego, ażeby ten system zadziałał. 
Część testów integracyjnych rozpoczęła się dopiero 
w grudniu – przykład 15 grudnia, 9 grudnia – czy 
w listopadzie. Projekt budzi ogromne obawy partne-
rów społecznych, zwłaszcza strony samorządowej.

Jeżeli chodzi o wdrożenie systemu w powiatach… 
Tak jak pan senator mówił, dotyczy to 380 powiatów. 
Intencją naszą jako Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, choć… W Sejmie w tej chwili jest pro-
cedowany w pierwszym czytaniu projekt ustawy o zmia-
nach w ustawie o działach administracji rządowej, zgodnie 
z którym administratorem rejestrów państwowych będzie 
minister właściwy do spraw informatyzacji. A więc może 
powiem nieco w tym kontekście… Intencja jest taka, 
żeby te testy integracyjne nie tylko formalnie przepro-
wadzić, ale móc je zewaluować tak, żeby wyniki tych 
testów mogły być podstawą do wdrożenia ewentualnych 
usprawnień i ulepszeń. Dostawcą oprogramowania, który 
obsługuje zarówno powiaty, jak i WORD, jest PWPW, 
czyli Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Te 
testy w tej chwili trwają. Ja oczywiście o wynikach tych 
testów jeszcze w tej chwili nie mogę państwu powiedzieć, 
niemniej jednak wydaje się oczywiste, że w przypadku 
przesunięcia terminu wejścia w życie projektu CEPiK 2.0 
o dwanaście miesięcy te testy będą mogły być zewalu-
owane i będziemy w stanie wdrożyć rozwiązania napraw-
cze, jeżeli takie będą konieczne. W domenie publicznej 
pojawiały się różne propozycje przesunięcia tego termi-
nu. Pan senator zwrócił uwagę, zapytał, czy nie będzie 
konieczności kolejnego przesuwania… W domenie pu-
blicznej pojawiały się różne propozycje zmiany terminu 
wejścia w życie projektu CEPiK 2.0. Ja znam propozycje 
trzymiesięcznego przesunięcia, pięciomiesięcznego, sze-
ściomiesięcznego… Wydaje się, że propozycja zawarta 
w poselskim projekcie ustawy dotycząca dwunastomie-
sięcznego przesunięcia wejścia w życie tego projektu jest 
propozycją bezpieczną. Ona będzie dawała gwarancję 

Senator Piotr Florek:

Panowie Senatorzy Sprawozdawcy! Oczywiście, 
że celowe jest przedłużenie o rok czasu na wprowa-
dzenie omawianej tu zmiany, to nie ulega wątpliwości.

Pan przed chwila mówił, że strona techniczna… 
Mówił pan, że nie wszystkie rozporządzenia zostały 
wydane. Wiemy, że one teoretycznie mogłyby zostać 
wydane, ale generalnie najważniejsze są kwestie tech-
niczne. Bo wspomniane prace trwają od dłuższego 
czasu, a one dotyczą 380 powiatów, iluś stacji kon-
troli pojazdów, ośrodków szkolenia kierowców, tak 
że mamy tutaj wielu partnerów.

Ja mam takie pytanie… Bo chodzi mi o to, żebyśmy 
za parę miesięcy znowu nie mieli takiego problemu, 
że trzeba będzie przesuwać termin. Chciałbym spytać 
jak wygląda sprawa w powiatach. Mam tu na myśli 
testy integracyjne, pilotaż. Czy mamy rozeznanie, że 
ileś powiatów jest już w miarę przygotowanych, tak 
że możliwe byłoby wprowadzenie wspomnianego 
systemu? Podczas wdrażania właśnie takich zmian 
zawsze są jakieś powiaty albo gminy, które trochę 
odstają od pozostałych i nie mogą nadążyć. 

W związku z tym moje pytanie jest takie: czy 
wiemy, jak wspomniana sytuacja wygląda na dzień 
dzisiejszy? I ewentualnie – czy testy integracyjne są 
już wykonywane?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Bardzo proszę, który z panów chce odpowiedzieć?
(Senator Jacek Włosowicz: Sądzę, że pan senator, 

bo to było mówione na posiedzeniu komisji…)

Senator Andrzej Pająk:

Szanowny Panie Senatorze! Jeżeli chodzi o zadane 
pytanie, to na posiedzeniu komisji samorządu nie 
było żadnej informacji na tyle szczegółowej, żeby 
można było odpowiedzieć na pańskie pytanie. Tak 
więc ja bym prosił o przekierowanie tego pytania 
do przedstawicieli rządu, którzy za chwileczkę będą 
referować omawiany tu temat. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy są pytania do senatorów sprawozdawców? 

Nie.
Bardzo dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Zapraszam.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

reprezentuje pan minister Tomasz Zdzikot.
Witamy. Bardzo proszę.
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(podsekretarz stanu T. Zdzikot) Wicemarszałek Maria Koc:

Wznawiam obrady.
Przedłużam przerwę do godziny 18.00. Trwa jesz-

cze posiedzenie komisji.

(Przerwa w obradach od godziny17 minut 31  
do godziny 18 minut 00)

Wicemarszałek Maria Koc:

Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-

mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 34, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 34 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, senatora Jerzego Chróścikowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mam 

zaszczyt złożyć sprawozdanie dotyczące uchwalonej 
przez Sejm 16 grudnia 2015 r. ustawy o zmianie usta-
wy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Komisja obradowała dzisiaj. Odbyła się dyskusja. 
Ustawa jest bardzo krótka – zawiera dwa artykuły. 
Pierwszy, dotyczący art. 26, mówi o tym, że ustawa wcho-
dzi w życie 1 maja 2016 r. To jest przesunięcie terminu… 
Drugi, również bardzo krótki, mówi o tym, że ustawa, ta 
nowelizacja, wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r. 

Myślę, że dyskusja, która się odbyła, potwierdziła 
jednomyślną zgodę komisji co do przyjęcia ustawy 
bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

trwające nie dłużej niż jedną minutę zapytania do 
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Jest z nami pan 
minister Zbigniew Babalski.

Panie Ministrze? Tak? To bardzo proszę.

tego, iż projekt będzie przygotowany w sposób prawi-
dłowy i w konsultacji z partnerami społecznymi, o co 
wielokrotnie zwracał się w pismach w ostatnim czasie 
Związek Powiatów Polskich. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

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

się do głosu.
Informuje, że pan senator Dowhan 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 siódmego…
(Senator Stanisław Karczewski: Może byśmy prze-

rwę zrobili?)
Teraz?
(Senator Stanisław Karczewski: Teraz który 

punkt? I jak długi będzie?)
Siódmy, krótki…
(Głos z sali: Nie ma pana ministra, bo jest 

w Sejmie.)
(Senator Stanisław Karczewski: Nie ma?)
Nie ma.
(Senator Stanisław Karczewski: To musimy prze-

rwę zrobić.)
Jak długą?
(Senator Stanisław Karczewski: No, godzinę.)
Ogłaszam godzinną przerwę, do godziny 17.00.

(Przerwa w obradach od godziny15 minut 59  
do godziny 16 minut 59)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Wznawiam obrady.
W związku z trwającym posiedzeniem Komisji 

Ustawodawczej przedłużam przerwę do godzi-
ny 17.30. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny16 minut 59  
do godziny 17 minut 31)

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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komisji, które odbyło się dzisiaj, dotyczące ustawy 
zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

Komisja wnosi, aby Wysoki Senat raczył przyjąć 
projekt uchwały zawarty w druku senackim nr 39 A.

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Istotą procedowanego projektu ustawy jest prze-

sunięcie terminu kontraktowania świadczeń medycz-
nych najdalej do 30 czerwca 2017 r. Przesunięcie to 
nie będzie się odbywało w sposób automatyczny, wy-
maga ono działania zainteresowanych stron, a więc 
z jednej strony wniosków dyrektorów oddziałów wo-
jewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, a z dru-
giej strony zgody świadczeniodawców.

Dlaczego tak ważna jest ta ustawa i dlaczego ją 
wprowadzamy? Po pierwsze, nie są jeszcze opracowa-
ne tak zwane mapy potrzeb zdrowotnych, które według 
naszej opinii mają zracjonalizować i uczynić bardziej 
efektywną opiekę zdrowotną w Polsce oraz doprowa-
dzić do efektywnego wydawania środków publicznych 
przeznaczonych na ochronę zdrowia. Jest oczywiste, że 
nowy proces kontraktowania powinien być przeprowa-
dzony po przyjęciu takich map potrzeb zdrowotnych.

Drugą przesłanką jest to, że potrzeba krytycznej we-
ryfikacji, jeżeli chodzi o wycenę procedur medycznych, 
które w obecnym stanie są krytykowane przez wiele 
środowisk i według nich są nieadekwatne do potrzeb.

Trzeci powód, dla którego trzeba tę ustawę wpro-
wadzić, jest taki, że proces kontraktowania powinien 
zapewniać sterowność i dobrą organizację oraz dobre 
przygotowanie tego procesu.

Ponadto w projekcie zawarty jest termin 1 lipca 
2016 r., a dotyczy on nowych zasad kontraktowania, 
metody kontraktowania i zakresu.

W czasie posiedzenia Komisji Zdrowia większość 
komisji raczyła przegłosować propozycję, żeby Wysoki 
Senat przyjął tę ustawę bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Jest z nami pan 
minister Piotr Gryza.

Panie Ministrze, czy…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Piotr Gryza: Tak, jeśli…)
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Zbigniew Babalski:

Szanowna Pani Marszałek! Szanowne Panie 
i Panowie Senatorowie! Wysoki Senacie!

Ustawa rzeczywiście jest niezwykle prosta, nie-
skomplikowana. W imieniu rządu Rzeczypospolitej 
mam zaszczyt przedstawić jego stanowisko. 

To stanowisko jest zbieżne ze stanowiskiem Sejmu 
oraz komisji senackiej, która odbyła posiedzenie 
w dniu dzisiejszym. Czas do dnia 1 maja jest po-
trzebny tylko i wyłącznie po to, żeby ustawa, która ma 
wejść w życie 1 stycznia 2016 r., mogła ulec modyfi-
kacji tak, żebyśmy zdążyli do tego 1 maja. W czasie 
czterech miesięcy odbędą się konsultacje, spotkania 
z paniami i panami senatorami w komisji. Proszę 
o przyjęcie stanowiska rządu i przesunięcie tego ter-
minu na dzień 1 maja, przy poparciu wejścia w życie 
tej ustawy z dniem 31 grudnia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

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

się do głosu.
Szanowni Państwo, zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmianie 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 39, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 39 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senatora 
Waldemara Kraskę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Waldemar Kraska:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie!
W imieniu senackiej Komisji Zdrowia mam za-

szczyt przedstawić sprawozdanie z posiedzenia 
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Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa chce zadać pytanie?
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Pan senator Piotr 

Florek.
Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Panie Ministrze, ja chciałbym dopytać. Zawsze 
najlepszą datą kontraktowania jest 1 stycznia, bo 
najmniej problemów jest wtedy, kiedy rozpoczy-
namy od nowego roku. Pan mówił o mapie potrzeb 
zdrowotnych. Z tego co pamiętam, tę mapę potrzeb 
zdrowotnych przygotowuje Ministerstwo Zdrowia. 
Tam termin, jeśli chodzi o pierwszą mapę, jest chy-
ba określony, o ile dobrze pamiętam, na 1 kwietnia 
przyszłego roku. Biorąc pod uwagę, że do grudnia 
jest jeszcze sporo czasu, nie wiem, czy nie należa-
łoby rozważyć… Bo termin określony na 1 stycznia 
w związku z rozliczeniem całego roku jest zawsze 
bardziej bezpieczny i lepszy niż rozpoczynanie kon-
traktowania w połowie roku. Ja rozumiem – tak 
wynika z wypowiedzi pana ministra – że obawa 
związana jest z tym, że po prostu nie ma takiej 
możliwości, bo się nie zdąży do 1 stycznia i dlate-
go wybrany jest ten, moim zdaniem, gorszy termin 
określony w połowie roku. Ale chodziło mi tylko 
o potwierdzenie, czy w takim razie te mapy potrzeb 
zdrowotnych są też przeszkodą, żeby ten termin nie 
był określony na 1 stycznia. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Gryza:

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Tak akurat się złożyło, że działałem na początku 

funkcjonowania systemu powszechnego ubezpiecze-
nia zdrowotnego i byłem między innymi organizato-
rem oraz pierwszym dyrektorem mazowieckiej kasy 
chorych, a także kierowałem takim organem regulują-
cym systemem, czyli Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń 
Zdrowotnych. Tak że również z własnego doświadcze-
nia mogę powiedzieć, że data kontraktowania świad-
czeń przypadająca na koniec roku jest najgorszą datą. 
Znacznie lepiej jest, jeśli ta data wypada w ciągu roku, 
ponieważ właśnie koniec roku jest spiętrzeniem wszyst-
kich możliwych spraw do załatwienia. Tak że nic nie 

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Gryza:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 
Szanowni Państwo! Szanowny Panie Przewodniczący!

Z punktu widzenia ministra zdrowia ten projekt 
ustawy jest zasadny i potrzebny. Właściwie o wszyst-
kich ważnych sprawach powiedział już pan przewod-
niczący. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, zapraszam bardzo serdecznie, bo 

są pytania do pana ministra.
Panie Senatorze, chwileczkę.
Pan Tomasz Grodzki, bardzo proszę.

Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 
Ja mam krótkie pytanie do pana ministra. Czy ta 

data, do której wydłuża się okres de facto aneksowa-
nia umów, czyli połowa 2017 r., to jest data wybrana 
arbitralnie, czy istnieje jakiś kalendarz działań, który 
nakazuje wybrać tę datę, a nie na przykład styczeń, 
luty, październik czy grudzień?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Gryza:

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
To jest przesunięcie o rok. To jest czas niezbęd-

ny do tego, żeby w sposób kompetentny przygo-
tować te rzeczy, o których wspomniał pan prze-
wodniczący, czyli przede wszystkim przygotować 
rozporządzenia o kryterium oceny ofert, a także 
zająć się mapami potrzeb zdrowotnych, pewnym 
procesem, który jest związany z tymi mapami. 
Tak więc odpowiadając bezpośrednio, mogę po-
wiedzieć, że gdybyśmy przesunęli ten termin na 
przykład o pół roku, gdyby po przyjęciu noweli 
ustawy ten termin został przesunięty tylko o pół 
roku, to po prostu moglibyśmy nie zdążyć, ponie-
waż materia jest bardzo poważna.
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(podsekretarz stanu P. Gryza) niem w nieskończoność petryfikujemy go. Zdajemy 
sobie sprawę – wszyscy, niezależnie od barw par-
tyjnych, bo chory tych barw partyjnych nie ma – że 
ten system nie jest doskonały i wszyscy chcemy 
go poprawić, a tymczasem zamrażamy ten system 
de facto na kolejne półtora roku, bo będzie tylko 
aneksowanie załącznika finansowego.

Teoretycznie jest możliwe, żeby kontraktować 
nowe podmioty, ale co do tego, jak to w praktyce 
wygląda, to, pozwolicie państwo, przeczytam pi-
smo, które standardowo wysyłają oddziały NFZ, 
i to w wielu miejscach kraju. Do tej pory datą za-
mrożenia kontraktowania był 30 czerwca 2016 r., 
ale teraz chcemy ten czas wydłużyć jeszcze o rok. 
Gdy jako szpital, który się rozbudował z pienię-
dzy publicznych – a było tak nie dla dziedzin 
profitogennych, tylko dla dziedzin potrzebnych: 
pulmonologii, leczenia gruźlicy, leczenia pato-
logicznej otyłości – występujemy o nowy kon-
trakt, to dostajemy standardowe pismo, zacytuję 
je w skrócie: „NFZ informuje, że nie przewiduje 
możliwości zwiększenia kontraktu, a przesłana 
propozycja jest propozycją ostateczną na okres 
do 30 czerwca 2016 r.”. Teraz zmienią tylko datę 
i będą nam odsyłać pisma z terminem: do 2017.

Apeluję więc do państwa – zdaję sobie sprawę, że 
to dzieło, o którym mówił pan minister, to nie jest 
łatwa sprawa, bo nie ma idealnego systemu ochrony 
zdrowia na świecie – że narzucenie sobie pewnej 
presji czasowej… Tu deklaruję ze swej strony, ze 
strony pewnie wszystkich lekarzy, wszelką pomoc, 
żeby system ochrony zdrowia uczynić lepszym 
szybciej. A ten drobny krok, nowe kontraktowa-
nie świadczeń, jest jednym z elementów czynienia 
tego systemu lepszym. I apeluję do wszystkich, aby 
narzucić szybkie tempo pracy i skończyć te prace 
do końca roku 2016. To jest, proszę państwa, cały 
boży rok!

Dlatego pozwoliłem sobie, Pani Marszałek, zgło-
sić poprawkę, żeby w nowelizacji zmienić datę: 
z 30 czerwca 2017 r. na 31 grudnia 2016. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję też, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożył pan senator Tomasz Grodzki.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie…
Aha. Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Piotr Gryza: Jeśli można, to tak.)
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

szkodzi, żeby kontraktowanie odbywało się w ciągu 
roku. To jest jakby odpowiedź z pozycji praktycznej.

Mapa ma być pewną podstawą do kontraktowa-
nia świadczeń zdrowotnych i jest to rzecz, której 
wszyscy musimy się nauczyć, bo zarówno w spo-
sób kompetentny trzeba ją wypracować, jak i na-
stępnie trzeba zacząć ją stosować w życiu. Przy 
czym, proszę państwa, tutaj sytuacja jest taka, że 
istotą problemu map zdrowotnych ‒ czy jeśli cho-
dzi o taką rzecz, o której wielokrotnie się mówi, 
czyli krajową sieć szpitali, o której tutaj w systemie 
prawnym nie mówimy ‒ jest to, że ktoś tam się 
nie znajdzie, że któryś podmiot leczniczy tam się 
nie znajdzie. Dlatego odpowiedzialność związana 
z przygotowaniem takich instrumentów regulacyj-
nych jest bardzo duża i przygotowanie tego powin-
no się odbyć w sposób możliwie zrównoważony 
i odpowiedzialny.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zadać pytanie 

panu ministrowi? Nie widzę chętnych.
Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Dziękuję, Panie Ministrze.
O zabranie głosu proszę pana senatora Tomasza 

Grodzkiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Tomasz Grodzki:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 
Panie Ministrze!

Te obawy, które pan minister raczył wyartyku-
łować, oczywiście w dużej mierze są zasadne, ale 
spójrzmy na to od strony chorych. Żartem mówiąc, 
nie ma zdrowych, są tylko słabo zdiagnozowani. 
I wielu z nas, o ile nie każdy, prędzej czy póź-
niej z systemu służby zdrowia będzie korzystać. 
Podzielam tu zdanie pana ministra Radziwiłła, 
że nasza praca – pana przewodniczącego, pana 
marszałka – to jest służba chorym. A chorzy nie 
mogą czekać w nieskończoność. I tu trzeba powie-
dzieć, że od 2013 r. umowy z podmiotami ochrony 
zdrowia nie są negocjowane, jest tylko negocjacja 
załącznika finansowego, a to petryfikuje system, 
który jest bardzo dynamiczny, bo medycyna jest 
bardzo dynamiczna, medycyna się rozwija. Od tego 
czasu pojawiły się nowe oddziały, jedne szpitale 
się powiększyły, inne zmalały, pojawiły się nowe 
procedury w POZ, cały system dynamicznie idzie 
do przodu, no a my tymczasem takim przeciąga-
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Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 35, a spra-
wozdania komisji w drukach nr 35 A i 35 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, se-
natora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:

Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 16 grudnia 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego jest wydłużenie do 31 grudnia 2017 r. ter-
minu, w którym gmina jest zobowiązana zapewnić 
najemcom opłacającym czynsz regulowany lokal za-
mienny oraz pokryć koszty przeprowadzki w związ-
ku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, 
który wymaga opróżnienia. Lepiej bym tego nie ujął, 
dlatego to odczytałem.

Po sprawnych i merytorycznych obradach oraz 
po w zasadzie bardzo nikłej dyskusji komisja 
wnosi o głosowanie za przyjęciem ustawy bez 
poprawek.

Uprzedzę dyskusję na temat tego, skąd te daty 
i dlaczego tylko o dwa lata wydłużamy okres ochro-
ny. Dlatego że problem, który jest rozpatrywany, 
problem ochrony lokatorów, jest skomplikowany. 
Pierwotnie była propozycja, żeby ten okres wy-
dłużyć do dziesięciu lat. Ten okres jest skracany 
do dwóch lat, ponieważ z tym problemem trze-
ba się będzie uporać. Ustawodawca jest zdania, 
że dwa lata wystarczą na to, żeby zaproponować 
rozwiązanie. Jest taka sytuacja, że lokatorzy są 
„przekazywani” gminie, czyli obciążamy gminę 
kosztami i nie dajemy jej środków na to obciążenie. 
Polega to na tym, że gminy „otrzymują” lokatora, 
któremu mają zapewnić lokal zastępczy, mieszka-
nie, ale za tym nie idą środki. A podmiot, który 
jest właścicielem mieszkania do remontu bądź wy-
burzenia, na przykład po wykonaniu remontu już 
tych mieszkańców z powrotem nie przyjmuje, bo 
nie ma takiego obowiązku. Jeśli chodzi o koszty… 
Na posiedzeniu komisji było mówione, że istotne 
koszty na przykład przeprowadzki są obecnie po 
stronie gminy. W związku z tymi wątpliwościami, 
w związku z tymi zastrzeżeniami ustawodawca jest 
zdania, że dwa lata wystarczą na zaproponowanie 
jakiegoś rozwiązania. To w zasadzie tyle.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej, senato-
ra Andrzeja Pająka, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Gryza:

Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! 
Szanowny Panie Senatorze!

My mieliśmy już przyjemność prowadzić 
dyskusję na ten temat na posiedzeniu komisji 
senackiej. Żeby pokazać pewną klasę problemu, 
chciałbym powiedzieć, że jeśli kryteria oceny 
ofert zostaną źle przygotowane i ogłosimy kon-
kurs ofert, to może tak być, że pana szpital, Panie 
Senatorze, nie znajdzie się na tej liście. To nie 
jest tak, że konkursy… Oczywiście to jest indy-
widualnie. Jak ogłaszamy konkurs, to wiadomo, 
że jest… Znaczy Narodowy Fundusz Zdrowia 
ogłasza konkurs. Chodzi o to, żeby to zaspoko-
ić czy dać pacjentom możliwość zabezpieczenia 
w określonym zakresie świadczeń. Ale konkurs 
w pełnym systemie powoduje takie właśnie ry-
zyko. Tak? Otóż może tak być, że jeśli kryteria 
zostaną źle opracowane, to ten szpital nie znajdzie 
się na liście podmiotów, które zostaną wybrane. To 
jest, niestety, ryzyko takiego systemu. I musimy 
sobie z tego zdawać sprawę. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Tomasz Grodzki: Riposta.)
Ale, Panie Senatorze, dyskusja już została za-

mknięta.
(Senator Tomasz Grodzki: Przepraszam…)
(Głos z sali: W komisji.)
(Senator Waldemar Kraska: Nie ma czegoś takie-

go. Nie ma riposty.)
(Senator Alicja Zając: Podejdź do ministra i po-

rozmawiaj.)
Panie Senatorze, proszę podejść do pana ministra 

i zapytać…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: W komisji.)
Państwo już na posiedzeniu komisji dyskutowali-

ście na ten temat. Dyskusja jest zamknięta. Dziękuję 
bardzo.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 
legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia o ustosunko-
wanie się do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie 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 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
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Senator Mieczysław Augustyn:

W takim razie chciałbym się dowiedzieć, czy 
na posiedzeniu komisji przedstawiano szacunkowe 
koszty, jakie w związku z wydłużeniem tego okresu 
będą musiały ponieść samorządy. Bo jak wiemy, 
jest tak, że jeśli samorząd nie jest w stanie zagwa-
rantować osobom eksmitowanym, niepłacącym 
czynszu mieszkania, to musi płacić za czynsz na 
przykład w mieszkaniu wynajętym w spółdzielni 
lub u deweloperów, a więc przedłużenie tego stanu 
oznacza dalsze ponoszenie kosztów przez samorzą-
dy. Czy wielkość tych kosztów była podawana do 
wiadomości członków komisji? I ile to jest?

Senator Grzegorz Peczkis:

Jest dokładnie tak, jak pan senator powiedział, 
z tym że, Panie Senatorze, przedstawiciel minister-
stwa, siedzący tam, pod żyrandolem – przepraszam, 
że tak… przedstawiciel ministerstwa zwrócił uwagę… 
To pytanie powstało, to jest pytanie logiczne. Ma pan 
senator słuszność, że to jest logiczne pytanie. To pyta-
nie padło i na to pytanie odpowiedziano, że samorządy 
nie mają obowiązku… nie dzielą osób, którym przy-
znają mieszkania, z uwagi na powody przyznawania 
mieszkania. Innymi słowy, z uwagi na ten powód, 
czyli przeznaczenie budynku na przykład do remontu 
i wymeldowanie czy wyprowadzenie mieszkańców… 
Samorządy nie prowadzą klasyfikacji w ten sposób, 
a więc nie są w stanie oszacować kosztów.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zadać pytanie 

panom senatorom sprawozdawcom? Nie.
Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Jest na sali pan minister Kazimierz Smoliński, 

sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa.

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Może najpierw kilka informacji historycznych. 

W 2001 r. ustawa o ochronie lokatorów wprowa-
dziła pięcioletni okres, jeśli chodzi o obowiązek 

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Pająk:

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

Terytorialnego i Administracji Państwowej przedsta-
wić stanowisko komisji wypracowane na posiedzeniu 
w dniu dzisiejszym.

Jeżeli chodzi o merytoryczne zagadnienia i cel 
zmiany tej ustawy, to mój szanowny przedmówca je 
przedstawił.

Jeżeli chodzi o Komisję Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, to komisja postanowiła, by 
przyjąć tę ustawę bez poprawek, ale stosunkiem głosów 
6:3. Ponieważ na tym posiedzeniu komisji padł również 
wniosek, aby dokonać poprawki i wydłużyć ten okres, 
który przewiduje ustawa, z dwóch lat do lat pięciu… Ta 
propozycja została odrzucona przez komisję, stąd mój 
wniosek, który składam w imieniu komisji, żeby przyjąć 
tę ustawę bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Augustyn.
Do którego z panów?
(Senator Mieczysław Augustyn: Do obu panów.)
Do obu, bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Interesuje mnie, czy podczas obrad komisji byli obec-
ni przedstawiciele samorządów gminnych, których ta 
ustawa dotyczy, oraz czy komisje dysponowały opiniami 
w tym zakresie na przykład Związku Miast Polskich czy 
związku gmin, korporacji samorządowych?

Senator Andrzej Pająk:

Jeśli chodzi o komisję samorządu, to, po pierwsze, 
nie było przedstawicieli samorządu, i po drugie, nie 
było żadnych tego typu głosów czy wniosków innych 
instytucji w tym zakresie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z państwa… Tak? Proszę.
(Senator Grzegorz Peczkis: Podobnie Komisja 

Infrastruktury…)
Bardzo proszę, pan senator Augustyn.
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w związku z funkcjonowaniem tej ustawy dochodzi 
do pewnych patologii, nieprawidłowości, na przy-
kład po stronie właścicieli, którzy celowo powodu-
ją degradowanie swojej substancji – budynku czy 
mieszkania – żeby uzyskać nakaz rozbiórki albo 
remontu i wówczas pozbywają się lokatora, a gmina 
musi dostarczyć lokal zamienny, z tym że sytuacja 
jest taka, że lokal zamienny zostaje dostarczony na 
stałe. Czyli po wyremontowaniu budynku lub też 
po wybudowaniu nowego właściciel pozostaje bez 
tych lokatorów. Chcemy więc spróbować przygo-
tować takie rozwiązanie prawne, zgodnie z którym 
właściciel miałby obowiązek może nie tyle przyjąć 
lokatorów, ile zaoferować lokal po remoncie swo-
im byłym lokatorom, bo wiadomo, że ten lokal 
ma już inny standard – wiadomo, że wyższy, to 
nie ulega najmniejszej wątpliwości, gdyż to jest na 
przykład nowy dom – więc czynsz będzie wyższy. 
Ale uważam, że powinno być takie rozwiązanie, że 
ci lokatorzy mają prawo wrócić tam, skąd zostali 
wyeksmitowani. Też kwestią do rozważenia jest to, 
czy koszty, które musi ponosić gmina, związane 
z przeprowadzką, powinna ponosić gmina czy też 
właściciel.

W związku z tym, że ten problem wynikł do-
piero w listopadzie, nie było możliwości, żeby rząd 
w trybie przedłożenia rządowego mógł go rozwią-
zać. Uprzedzili nas posłowie, którzy złożyli taki 
wniosek. Wobec tego nawet nie było próby zbada-
nia, jakie są te koszty, a nawet gdyby ona była, toby 
nie było takiej możliwości. Dlatego zgodziliśmy się 
jako rząd i poparliśmy wniosek, żeby to były dwa 
lata. W ciągu tych dwóch lat zaproponujemy zmianę 
ustawy, ale też nie chcemy tylko i wyłącznie – je-
żeli można, Pani Marszałek, powiem jeszcze dwa 
zdania – ograniczać się do tej jednej zmiany, bo 
jest też kilka innych zmian związanych z tą usta-
wą. Chcielibyśmy przedłożyć nowe rozwiązania 
dotyczące tej ustawy i między innymi przedłożyć 
też rozwiązanie tego problemu. Na pewno w ciągu 
dwóch lat ten problem nie zniknie, zdajemy sobie 
z tego sprawę. Dopóki nie będziemy mieli średniej 
europejskiej liczby mieszkań, dopóty ten problem 
będzie istniał. Zakładamy, że w ciągu tych dzie-
sięciu lat on zniknie. A czy teraz będą to dwa lata 
czy będzie to pięć lat, problem nie zniknie. Ja bym 
wnosił do Wysokiej Izby, żeby jednak ten dwuletni 
okres zachować. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

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

dostarczania lokali zamiennych przez gminy w sy-
tuacjach opisanych w art. 32. W 2005 r. przedłu-
żono to o dziesięć lat, do 2015 r. W sierpniu bieżą-
cego roku klub Platformy Obywatelskiej w Sejmie 
złożył wniosek o przedłużenie tego obowiązku na 
czas nieokreślony. Uzasadnienie było kilkuzda-
niowe, zawierało informację, że nie powoduje to 
żadnych skutków finansowych dla budżetu pań-
stwa, natomiast nie można oszacować kosztów, 
które powstają lub które mogłyby powstawać po 
stronie samorządów. Z informacji, które uzyskałem 
w ministerstwie, wynikało, że Związek Powiatów 
Polskich negatywnie się wypowiedział o tym, a in-
nej korespondencji nie było. W związku z tym, 
że posłowie Platformy Obywatelskiej pod koniec 
września wycofali ten wniosek z Sejmu, on nie 
został rozpatrzony i obecny Sejm stanął przed 
dylematem, czy rzeczywiście pozostawić to tak, 
że ten obowiązek skończy się 31 grudnia, czy też 
przymierzyć się do tej ustawy.

Posłowie klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyli 
wniosek, aby przedłużyć ten stan o kolejnych dzie-
sięć lat, zakładając, że w ciągu dziesięciu kolejnych 
lat ten problem rzeczywiście zostanie rozwiązany. 
W trakcie debaty w komisjach i na sali obrad wnie-
siono autopoprawkę zmierzającą do tego, żeby skró-
cić ten okres do dwóch lat. Ja w imieniu rządu zło-
żyłem deklarację, że w tym czasie przeprowadzimy 
szczegółowe konsultacje z samorządami i postaramy 
się ustalić ewentualne koszty, które byłyby po stro-
nie samorządów. Bo rzeczywiście dzisiaj nie ma 
instrumentów, samorządy nie mają odrębnej ewi-
dencji kosztów związanych z dostarczaniem lokali 
zamiennych.

Ale trzeba przyznać, że w ciągu tych piętnastu lat 
ten problem radykalnie zmalał. Z informacji, które 
uzyskaliśmy telefonicznie w trakcie debaty od sa-
morządów, wynikało, że na przykład w Gdańsku 
w ostatnim roku dostarczono chyba pięć czy siedem 
lokali, w Warszawie to było czterdzieści lokali za-
miennych, w Łodzi chyba też kilkadziesiąt, w nie-
których miastach w ogóle nie dostarczono żadnego 
lokalu zamiennego. Jednak to, że wiemy, że było 
pięćdziesiąt czy pięć lokali… To są lokale zamienne 
dostarczone przez gminę, ale w wyniku różnych 
obowiązków, między innymi wynikających z art. 32, 
bo nie prowadzi się osobnej ewidencji tych lokali 
zamiennych, których dostarczenie wynika z obo-
wiązku z art. 32.

Tak więc zadeklarowałem i nadal deklaruję, że 
te prace wykonamy. Zwrócimy się również do ko-
misji wspólnej rządu i samorządu, aby rozpocząć 
pracę nad zmianą tej ustawy. Bo zdaję sobie spra-
wę z tego czy rząd zdaje sobie sprawę z tego, że 

(sekretarz stanu K. Smoliński)
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(wicemarszałek M. Koc) mu się przez dwa lata nie rozwiąże. Można ewentualnie 
próbować w jakiś sposób, jak pan powiedział… Żeby 
po wyremontowaniu lokalu najemca mógł wrócić 
tam, gdzie przedtem zamieszkiwał. No, są różne 
propozycje, które można oczywiście rozważyć i się 
zastanowić. Ale okres dwóch lat jest okresem dość 
krótkim. I mam obawę, że szczególnie właściciele 
nieruchomości w sytuacji, gdy mają tu jasną… Do 
tej pory było raczej pewne, że ta ustawa zostanie 
przedłużona albo bezterminowo, albo na jakiś długi 
okres. Teraz, gdy mamy jasną informację, w ustawie 
jest zapis o dwóch latach, może to spowodować, że 
właściciele nieruchomości będą chcieli na przykład 
wykorzystać ten czas i przyspieszyć te remonty, a może 
się okazać, że tych lokali zamiennych będzie trzeba 
znacznie więcej. I w związku z tym warto się zasta-
nowić, czy termin dwóch lat – najpierw mówiliśmy, 
że bezterminowo, potem dziesięć lat, teraz dwa lata 
– nie jest jednak zbyt krótki, bo prace związane ze 
zmianą ustawy o ochronie praw lokatorów będą trwały. 
Czy jeżeli nawet nie dziesięć lat, bo to za długo, to 
zmienić ten termin – ja zgłosiłem taką poprawkę – na 
okres pięciu lat, czyli do 31 grudnia 2020 r. Myślę, że 
to by był akurat taki termin, że nie byłoby jakiegoś 
wielkiego pośpiechu, właściciele lokali nie musieliby 
się specjalnie spieszyć, a w międzyczasie można by 
zmienić wspomnianą ustawę. Działając w taki spo-
sób, a nie odwrotnie, jak pan minister mówił… Bo 
jeżeli przedłużymy na dwa lata, a i tak wiadomo, że 
nie zdąży się wprowadzić zmiany, to potem trzeba 
będzie uregulować omawiane tu kwestie na następne 
lata w jakiś inny sposób. Wydaje mi się, że właśnie 
okres dłuższy jest bezpieczniejszy i lepszy, jako że 
w tym czasie będzie można pomyśleć i wprowadzić 
wspomniane zmiany. Ja taką… 

Ponieważ na posiedzeniu Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej wspo-
mniana poprawka nie przeszła, to ja ponownie skła-
dam na piśmie poprawkę do ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Poprawka dotyczy tego, aby w art. 1 zastąpić 
wyrazami „31 grudnia 2020 r.”… Czyli – reasu-
muję – aby przedłużyć na okres pięciu lat… To 
jest takie wypośrodkowanie między samorządem, 
który nie jest zainteresowany, wolałby, żeby to jak 
najszybciej zakończyć, lokatorami, którzy czasami 
mogą być eksmitowani na bruk, mogą być różne 
sytuacje, i właścicielami, którzy z jednej strony 
mają interes swój w tym, żeby ewentualnie popra-
wić zasób mieszkaniowy, a z drugiej strony mają 
czynsz regulowany, na który nie mają wpływu. Tak 
więc moim zdaniem to by było takie wypośrodko-
wanie. I w ciągu wspomnianych pięciu lat może 
doprowadziłoby to do właściwego rozwiązania. 
Dziękuję bardzo.

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

Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że do głosu zapisał się pan senator Piotr 

Florek.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ważne jest, żeby prawo było stabilne, żeby zbyt 

często nie było zmieniane. Ja sobie przypominam – 
w sali jest dużo samorządowców – jak to było z ustawą 
o komunalizacji. Pamiętacie państwo, jak to majątek 
skarbu państwa był przekazywany do samorządu, 
miało to trwać rok, dwa, trzy, a do dzisiaj na wniosek 
komunalizujemy jeszcze majątek skarbu państwa, to 
trwa wiele, wiele lat. Podobnie było, jak pan minister 
powiedział, z ustawą z 2001 r. – najpierw na pięć lat, 
potem przedłużenie na dziesięć lat, no i, jak się okazuje, 
jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu była propozycja, 
żeby to przedłużyć bezterminowo. W związku z tym, 
że mamy teraz nową kadencję Sejmu, padła propozy-
cja, żeby przesunąć ten termin o dziesięć lat. Podczas 
prac w Sejmie się okazało, że zostało to zmienione na 
dwa lata. Czyli mamy w tej chwili uchwaloną zmianę 
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, z której 
wynika, że ten termin to 31 grudnia 2017 r.

I teraz, proszę państwa, musimy popatrzeć tro-
szeczkę na to, że mamy jak gdyby trzy podmioty do 
pogodzenia. Ktoś opłaca czynsz regulowany, mamy 
właściciela nieruchomości i mamy jeszcze samorząd, 
który też musi ponosić pewne koszty w przypadku, 
kiedy mamy do czynienia z remontem lub rozbiórką 
danego lokalu. No i oczywiście samorząd byłby zain-
teresowany tym, żeby nie ponosić kosztów. Nie każdy 
samorząd ma lokale zamienne, którymi dysponuje, ale 
też skala tego nie jest taka duża, jak pan minister przed 
chwilą nam wyjaśnił. Mamy z kolei najemców, którzy 
płacą czynsz regulowany, w związku z tym właści-
ciel jest w pewien sposób ograniczony – bo najemca 
płaci określoną kwotę czynszu – i nie za bardzo i nie 
zawsze może inwestować. No i mamy też właścicieli 
nieruchomości. Sporo jest takich przypadków, kiedy 
w ramach odrębnego rodzaju postępowania odzyskują 
nieruchomość i zastają stan taki, jaki zastają. Głośne 
były niedawno, w ostatnim czasie, sprawy czyszcze-
nia kamienic… I w związku z tym taka moja uwaga. 
Ja na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej zgłosiłem poprawkę, żeby 
jeszcze raz się zastanowić, czy ten okres dwuletni… Pan 
minister sam przed chwilą powiedział, że tego proble-
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Senator Sprawozdawca 
Alicja Zając:

Dziękuję.
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze! Panie Pośle Sprawozdawco!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Środowiska sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm 
w dniu 16 grudnia 2015 r. ustawie zmieniającej usta-
wę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Środowiska na swoim posiedzeniu w dniu 
16 grudnia przyjęła, przy 2 głosach wstrzymujących 
się, wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Mój przedmówca powiedział, że dobrze by było, 
aby przyjmowane prawo było stabilne i nie było czę-
sto zmieniane. W tym przypadku jest tak, że gdyby 
Sejm nie przystąpił do zmiany wspomnianego pra-
wa, doprowadziłby do bardzo daleko idących skut-
ków negatywnych. Skutków negatywnych dla Lasów 
Państwowych i skutków negatywnych dla rolników, 
którzy mają swoje gospodarstwa w obrębie obszaru 
„Natura 2000”. Tak się składa, że ustawa przyjęta 
pod koniec poprzedniej kadencji skutkowała tym, 
że zarówno nadleśnictwa, jak i rolnicy, o których 
wcześniej powiedziałam, musieliby uzyskiwać od 
regionalnej dyrekcji ochrony środowiska decyzje, 
uzgodnienia co do wszystkich działań podejmo-
wanych na swoim obszarze. To doprowadziłoby do 
paraliżu działalności w tych dwóch zakresach, po-
nieważ nadleśnictw w naszym kraju jest czterysta 
trzydzieśći – i proszę sobie wyobrazić, że każde 
z tych nadleśnictw kierowałoby do regionalnej dy-
rekcji Lasów Państwowych prośbę o uzgodnienie 
podejmowanych przez siebie decyzji. A tych decyzji 
podejmuje się rocznie kilka tysięcy. Wobec tego po-
słowie złożyli projekt ustawy, którą my jako Komisja 
Środowiska… Ustawa została przyjęta przez Sejm 
szesnastego… Boże, jaki mamy miesiąc?

(Głos z sali: Grudzień.)
16 grudnia. I komisja również proponuje przyjęcie 

tej ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

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

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Wicemarszałek Maria Koc:

Pan senator ma tę poprawkę na piśmie, tak?
(Senator Piotr Florek: Tak, tak, już składam.)
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
(Senator Piotr Florek: Proszę bardzo.)
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Piotr Florek.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński:

Jeżeli można, to już z miejsca.
Ja jednak podtrzymuję zdanie, że okres obowią-

zywania wspomnianego rozwiązania powinien być 
dwuletni, ponieważ jeżeli przyjmiemy, że będzie 
on wynosił pięć lat, to przez pięć lat samorządy nie 
będą dostawały żadnej rekompensaty za ewentualne 
poniesione koszty. No i też we wspomnianym 
czasie nie będzie żadnej konieczności dokonywania 
zmian tej ustawy. No bo zakładamy, że za pięć lat 
omawiany tu problem zniknie. Tak więc ja uważam, 
że wspomniany dwuletni okres powinien jednak być 
podtrzymany. A w ciągu tych dwóch lat przedstawimy 
propozycję. Albo omawiany tu problem zostanie 
rozwiązany, czyli zostanie wybudowanych dużo 
mieszkań, albo też trzeba będzie rekompensować 
samorządom ponoszone przez nie koszty. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Infrastruktury oraz 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej 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 dzie-
siątego porządku obrad: ustawa zmieniająca usta-
wę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 38, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 38 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska, panią 
senator Alicję Zając, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Bardzo proszę, pani senator.
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(wicemarszałek M. Koc) Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Szweda-Lewandowski:

Ten projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Senator Mieczysław Augustyn:

To ja pozwolę sobie, Panie Ministrze, przywołać 
panu opinię, która jest w materiałach sejmowych, 
a konkluzja jest taka: jest niezgodny z prawem Unii 
Europejskiej. Co jest prawdą?

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Szweda-Lewandowski:

Prawdą jest to, że ta ustawa jest zgodna z prawem 
Unii Europejskiej. A dlaczego? Kiedy projekt tej ustawy 
był procedowany w poprzedniej kadencji, w pierwotnej 
jego wersji wszystkie przepisy, łącznie z tymi, o któ-
rych dzisiaj też mówimy, miały wejść w życie z dniem 
1 stycznia 2017 r. Dopiero podczas drugiego czytania 
w komisji została wniesiona poprawka, zgodnie z któ-
rą tylko te trzy przepisy, nad którymi dzisiaj się po-
chylamy, wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r. I wtedy 
– są na to dokumenty, myśmy to analizowali – było to 
zgodne… Prawda? Skoro pierwotnie było to zgodne 
z prawem Unii, to dlaczego teraz ma być niezgodne? 
My nie wprowadzamy przepisów niezgodnych z pra-
wem unijnym, tylko wprowadzamy vacatio legis dla 
przepisów zgodnych z prawem Unii Europejskiej – tak 
jak Unia Europejska sobie tego życzyła – ponieważ nie 
jesteśmy w stanie przygotować procedur i procedować 
w tak krótkim czasie rozporządzenia, o którym mówi-
łem wcześniej. Poza tym jest jeszcze jedna bardzo ważna 
kwestia, otóż Komisja Europejska zwracając nam uwa-
gę, że mamy te przepisy niedostosowane do dyrektywy 
ptasiej i siedliskowej, wskazała, że mamy je dostosować, 
ale nie wskazała terminu tego dostosowania. I tak to wy-
gląda. Tak jak mówię, pierwotnie wszystkie przepisy tej 
ustawy, wszystkie artykuły miały wejść w życie z dniem 
1 stycznia 2017 r. Wtedy opinia legislatorów w Sejmie 
była taka, że ustawa jest zgodna z prawem europejskim. 
No więc dlaczego teraz miałaby być niezgodna?

(Senator Alicja Zając: Treść ustawy się nie zmie-
niła, zmienił się tylko termin wejścia w życie.)

Tak, tylko termin wejścia w życie.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan senator Augustyn.

Jest z nami pan minister Andrzej Szweda-
Lewandowski z Ministerstwa Środowiska.

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Szweda-Lewandowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ministerstwo Środowiska bardzo popiera zmianę 

tej ustawy, czyli przedłużenie vacatio legis przepi-
sów mówiących o konieczności uzyskania odstępstw 
i derogacji od zakazu w stosunku do czynności wyko-
nywanych na terenie lasów państwowych w stosunku 
do gatunków chronionych.

Tak jak powiedziała pani senator, jeżeli ta propo-
nowana zmiana ustawy nie zostanie przyjęta, to od 
nowego roku praktycznie cała gospodarka leśna stanie 
– RDOŚ, czyli regionalne dyrekcje ochrony środowiska 
zostaną zablokowane tysiącami wniosków o odstęp-
stwo od zakazów i o derogację. A stanie się tak dlatego, 
że ta ustawa w poprzedniej kadencji była procedowana 
w takim pośpiechu, że nie stworzono procedur ani ak-
tów wykonawczych. Nie zostało uchwalone i podpisane 
przez ministra rozporządzenie, w myśl tych przepisów, 
o których zmianie tutaj teraz mówimy, nowelizujące 
rozporządzenie o ochronie gatunków ptaków i zwie-
rząt. Vacatio legis pozwoli na to, żeby takie rozporzą-
dzenie zostało wydane, dostosowane do przepisów, 
które będą obowiązywały w przypadku, gdy ta ustawa 
zostanie przyjęta, od 2017 r. No i trzeba też stworzyć 
odpowiednie procedury w regionalnych dyrekcjach 
ochrony środowiska i w Lasach Państwowych, aby 
to wszystko zaczęło sprawnie funkcjonować w myśl 
nowych przepisów. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Andrzej Szweda-Lewandowski: Dziękuję.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad. Czy ktoś z państwa senatorów pra-
gnie zadać takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Mieczysław Augustyn.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, zapraszam na 

mównicę. Proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, proszę poinformować nas, czy 
ten projekt jest zgodny z prawem unijnym.
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(Senator Stanisław Kogut: O Jezu!)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Andrzej Szweda-Lewandowski: Nie rozumiem.)
W zakresie zgodności ustawy z prawem Unii 

Europejskiej.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Szweda-Lewandowski:

Tak jak mówię, myśmy to analizowali w resorcie 
i naszym zdaniem jest zgodna.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję. Pan minister odpowiedział już na py-
tanie.

Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytanie do 
pana ministra? Bardzo proszę.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Dobrzyński:

Krótkie pytanie, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja rozumiem, że dokument, o któ-

rym mówił pan senator Augustyn, jest państwu znany. 
Tak?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Szweda-Lewandowski:

Tak.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Dobrzyński: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo panu ministrowi.
Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytanie do pana 

ministra?
Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń.
Otwieram dyskusję.
Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dys-

kusji?
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.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pan minister mówi, że pierwotny tekst ustawy był 
zgodny z prawem europejskim, a ja czytam opinię 
podpisaną przez szefa Kancelarii Sejmu i jej konklu-
zję, z której po prostu wynika coś przeciwnego, no 
więc proszę wybaczyć…

(Senator Alicja Zając: A jaka jest data tej opinii?)
…ale chciałbym się dowiedzieć, czy ta opinia, któ-

rej fragment przeczytałem, dotyczy innego projektu, 
innych przepisów. Czy przepisy zostały zmienione 
i można już dzisiaj mówić, że ta konkluzja z opinii 
szefa Kancelarii Sejmu jest niewłaściwa? Próbuję to 
zrozumieć. Ta opinia odnosi się do pierwotnego pro-
jektu. Pan minister przed chwilą powiedział, że ten 
pierwotny projekt był zgodny z prawem unijnym, ale 
opinia dotyczy właśnie pierwotnego projektu…

(Senator Alicja Zając: Ale on jest taki sam.)
…i jasno rozstrzyga, że jest niezgodny, i trudno 

mi to pojąć.
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Senatorze, będzie pan 

tak uprzejmy podać datę tego dokumentu, jeśli pan ma…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, Panie 

Senatorze, za chwilę będzie mógł pan zadać pytanie.)
Bardzo bym prosił o jakieś jasne wytłumaczenie 

sytuacji.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Szweda-Lewandowski:

Naszym zdaniem ta ustawa jest zgodna z prawem 
Unii Europejskiej. Tak jak mówię, za sprawą tej po-
prawki wracamy do pierwotnej wersji tej ustawy, 
która była procedowana w poprzedniej kadencji…

(Senator Alicja Zając: Przedłożenia rządowego.)
I ona była zgodna z prawem UE.
(Senator Mieczysław Augustyn: Jeśli dobrze pana 

ministra rozumiem – pani marszałek pozwoli, że do-
pytam – to dokonano zmian, które…)

(Senator Alicja Zając: Terminu wejścia w życie. 
Przepraszam, Pani Marszałek.)

To jest tylko zmiana terminu wejścia w życie, 
a treść tej ustawy, która teraz jest procedowana, jest 
zbieżna z pierwotną treścią ustawy procedowanej 
w poprzedniej kadencji.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek, ta opinia rzeczywiście kwestionu-
je przepis dotyczący terminu. A czy wobec tego pan 
minister dysponuje aktualną opinią w tym zakresie?
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Komunikaty

(wicemarszałek M. Koc) do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, 
druk senacki nr 39, odbędzie się w dniu dzisiejszym 
bezpośrednio po zakończeniu obrad w sali nr 182.

Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków zgło-
szonych w toku debaty nad ustawą o zmianie ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, druk nr 35, 
odbędzie się w dniu jutrzejszym, to jest 18 grudnia 
2015 r., o godzinie 8.30 w sali nr 183.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 10.00.

Panie i Panowie Senatorowie, informuję, że jutro 
wznowimy obrady o godzinie 10.00 od rozpatrzenia 
punktu dwunastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 
Rokiem Henryka Sienkiewicza.

W przypadku niezgłoszenia poprawek do projektu 
uchwały przystąpimy do głosowania w tej sprawie 
bezpośrednio po jej rozpatrzeniu.

A teraz ogłaszam przerwę do jutra do godzi-
ny 10.00.

Proszę o komunikaty.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:

Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie roz-
patrzenia wniosków zgłoszonych w trakcie debaty 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 18 minut 57)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Grzegorz Czelej, 
Adam Bielan i Maria Koc)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam posiedzenie.
Dzień dobry państwu.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsc przy stole prezydialnym.
Wysoki Senacie, proponuję uzupełnienie porząd-

ku obrad o dwa punkty: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie 45. rocznicy tragicznych wy-
darzeń grudniowych na Wybrzeżu – i rozpatrzenie 
go jako punktu trzynastego; drugie czytanie pro-
jektu uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego – i rozpatrzenie go jako punktu czter-
nastego. Jednocześnie proponuję, aby punkty te rozpa-
trzyć bezpośrednio po rozpatrzeniu projektu uchwały 
w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka 
Sienkiewicza. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, 
że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem 
Henryka Sienkiewicza.

Pragnę powitać obecnych na posiedzeniu przed-
stawicieli rządu, przedstawicieli władz lokalnych oraz 
instytucji kultury i nauki związanych z twórczością 
Henryka Sienkiewicza. Witam bardzo serdecznie 
pana ministra Jarosława Sellina, sekretarza stanu 
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Witam pana Macieja Cybulskiego, dyrektora Muzeum 
Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej; witam 
bardzo serdecznie. Witam pana Roberta Kotowskiego, 
dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach. Witam 
panią profesor Marię Bokszczanin z Instytutu Badań 
Literackich Polskiej Akademii Nauk. Witam bardzo 
serdecznie pana Jerzego Siwca, sekretarza powia-
tu łukowskiego; pana Romana Bociana, naczelnika 

Wydziału Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej, 
i pana Szczepana Sobiecha.

Projekt rozpatrywanej ustawy został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 21, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 21 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Jana Marię Jackowskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Szanowni Goście! Pani Profesor!

Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ustawodawczej 
oraz jako przedstawiciel wnioskodawców zapre-
zentować Wysokiej Izbie projekt uchwały Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia 
roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.

Wysoka Izbo, zanim przedstawię sam projekt, 
chciałbym zwrócić uwagę na kilka szczegółów w bio-
grafii naszego wielkiego pisarza narodowego.

Urodził się 5 maja we wsi Wola Okrzejska, w po-
siadłości babki ze strony matki, pod Łukowem; stąd 
obecność przedstawicieli samorządu łukowskiego oraz 
pana posła. Ojciec jego Józef wywodził się ze spolsz-
czonego szlacheckiego rodu Tatarów litewskich i był 
właścicielem ziemskim. Matka Stefania pochodziła ze 
starej i majętnej rodziny podlaskiej Cieciszowskich, 
skoligaconej między innymi z Łuszczewskimi 
i Lelewelami. Pisywała wiersze i ogłosiła dwa opo-
wiadania w „Tygodniku Ilustrowanym”.

Henryk Sienkiewicz miał pięcioro rodzeństwa, 
a więc była to rodzina wielodzietna. Dzieciństwo 
spędził we wsi Grabowce Górne koło Garwolina 
i w Wężyczynie koło Mińska Mazowieckiego, w ma-
jątku Aleksandry Dmochowskiej. Następnie zaczął 
naukę w Warszawie. W październiku 1866 r. złożył 
eksternistyczną maturę w gimnazjum IV i po eg-
zaminie wstępnym zapisał się do Szkoły Głównej. 
Studia ukończył już na Cesarskim Uniwersytecie 
Warszawskim – w który została przekształcona 
Szkoła Główna – w roku 1871. Od 1872 r. zaczął pu-

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 01)
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(senator sprawozdawca J.M. Jackowski) był nie tylko pisarzem, ale też osobą zaangażowaną 
patriotycznie oraz społecznie. Kiedy sam doszedł 
już do mocnej pozycji materialnej, zawsze dzielił się 
tym, co miał, wspierał uboższych od siebie kolegów 
literatów i ludzi kultury, wybitnych twórców naszego 
narodowego dziedzictwa.

Trzeba podkreślić, że Henryk Sienkiewicz cały 
czas miał kłopoty z cenzurą, ale upewniwszy się, że 
cenzura warszawska nie zabroni wydania powieści 
z dziejów walk polsko-krzyżackich w XV w., podjął 
pracę nad planowanymi już dawniej „Krzyżakami”, 
którą to powieść drukował od lutego 1897 r. – jako ko-
lejną powieść ukazującą się pierwotnie w odcinkach, 
później w druku zwartym – do roku 1900.

Po wydaniu Trylogii i „Krzyżaków” sława 
Sienkiewicza osiągnęła fazę szczytową. W kraju 
wciąż ukazywały się w wysokich nakładach wzno-
wienia jego utworów, za granicą – liczne tłumacze-
nia. „Ogniem i mieczem” przełożono na 26 języ-
ków. Szczególną popularność zdobył Sienkiewicz 
w Niemczech, Rosji – na przełomie XIX i XX w. 
w obu tych krajach był jednym z najpoczytniejszych 
autorów – i w Stanach Zjednoczonych. Sukcesem nie-
prześcignionym do dziś przez żadną polską książkę 
stało się „Quo vadis”, przełożone na przeszło 40 ję-
zyków. Około roku 1900 nakłady tłumaczenia angiel-
skiego sięgnęły miliona egzemplarzy.

Trzeba podkreślić, że na przełomie XIX i XX w. 
Henryk Sienkiewicz był światową znakomitością. 
W swoje liczne podróże często musiał udawać się in-
cognito, ponieważ był bardzo dobrze rozpoznawalny 
i uchodził za przystojnego mężczyznę. Zwieńczeniem 
sukcesów Sienkiewicza w świecie stała się literacka 
Nagroda Nobla za jego „znakomite zasługi jako pisa-
rza epickiego” – zacytowałem fragment uzasadnienia 
Akademii Królewskiej. Przy wręczeniu tej nagrody 
10 grudnia 1905 r. – a więc niedawno minęło 110 lat 
od jej przyznania – powiedział w swym wystąpieniu, 
że zaszczyt ten dla niego jest cenny przede wszystkim 
jako przejaw uznania, że Polska żyje i zdolna jest do 
twórczej pracy.

Wysoka Izbo! Henryk Sienkiewicz zmarł w roku 
1916 w Szwajcarii. Warto podkreślić, że w okresie 
I wojny światowej i tuż przed jej wybuchem wykazał 
się postawą patriotyczną, był między innymi autorem 
manifestów kierowanych do głów koronowanych, za-
bierał głos w sprawach publicznych. W czasie I wojny 
był osobiście zaangażowany w działania komitetu 
pomocy ofiarom wojny, polskim żołnierzom. Trzeba 
podkreślić ten jego wyjątkowy rys jako patrioty, spo-
łecznika i wybitnego pisarza.

Warto podkreślić także to, co napisał o nim profesor 
Markiewicz, autor biogramu Henryka Sienkiewicza 
w „Polskim Słowniku Biograficznym”, obszernego 
biogramu, który jest syntezą naszej wiedzy na temat 
Henryka Sienkiewicza czy stanu wiedzy w momen-

blikować nieduże formy najpierw w dwutygodniku 
„Wieniec”.

Warto zwrócić uwagę, że 19 lutego 1876 r. udał się 
przez Londyn i Liverpool do Nowego Jorku, stąd zaś 
do San Francisco. Był w bliskich relacjach z Heleną 
Modrzejewską. Pisał recenzje z pierwszych jej wystę-
pów na deskach teatrów amerykańskich. Przebywał 
w Stanach Zjednoczonych ponad rok, następnie dalej 
podróżował.

Warto zwrócić uwagę, że 18 sierpnia 1881 r. za-
warł związek małżeński z Marią Szetkiewiczówną. 
Z nią miał dwoje dzieci. Żona przedwcześnie zmarła 
w wyniku choroby. Warto zwrócić uwagę także na 
to – sprawdziłem to – że Henryk Sienkiewicz ma 
dwudziestu ośmiu potomków. Zapraszaliśmy rodzi-
nę Henryka Sienkiewicza na dzisiejszą uroczystość. 
Niestety ze względów i zdrowotnych, i organizacyj-
nych nikt z rodziny nie mógł być obecny na dzisiej-
szej uroczystości, ale wiemy, że żyje wnuk i żyją 
prawnukowie Henryka Sienkiewicza.

Energię swoją skoncentrował od roku 1883 na 
powieściach historycznych. Pierwsza z nich począt-
kowo miała tytuł „Wilcze gniazdo”, ale przeszła do 
historii literatury pod dobrze nam znanym tytułem 
„Ogniem i mieczem”. Druk jej rozpoczął się w odcin-
kach w „Słowie” i równocześnie w „Czasie” w maju 
1883 r. „Ogniem i mieczem” miało „powodzenie, 
jakiego w naszych czasach nikt nie widział” – pi-
sał Stanisław Tarnowski, wybitny znawca literatury 
i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; zdobyło sobie 
czytelników w sferach zarówno wykształconych, jak 
i ludowych. Z początkiem marca 1884 r. ukazał się 
ostatni odcinek „Ogniem i mieczem”, a następnie za-
czął się druk kolejnej powieści historycznej, zatytu-
łowanej „Potop”, który trwał aż do września 1886 r.

Ostatnim ogniwem Trylogii był „Pan 
Wołodyjowski”, ogłaszany w tychże dziennikach od 
czerwca 1887 r. do maja 1888 r. Zwracam uwagę na 
te daty, bo proszę zauważyć, w jakim wieku wówczas 
był autor – był stosunkowo młodym pisarzem, mło-
dym człowiekiem. Jako autor Trylogii zdobył sobie 
Sienkiewicz największą wśród ówczesnych pisarzy 
polskich popularność. I tu warto zwrócić uwagę na 
istotny rys jego osobowości. Jednym z wielu przeja-
wów tej popularności był dar 15 tysięcy rubli, które 
to pieniądze otrzymał od wielbicielki swojego ta-
lentu pisarskiego – prawdopodobnie była nią Maria 
z Hołowińskich Czosnowska – i nie przyjął tych pie-
niędzy, chociaż nie był jeszcze wówczas w tak dobrej 
sytuacji. Ustanowił stypendium, z którego korzy-
stali między innymi Maria Konopnicka, Stanisław 
Przybyszewski, Stanisław Wyspiański, Gustaw 
Daniłowski, Stanisław Witkiewicz czy Kazimierz 
Tetmajer. Warto podkreślić, że Henryk Sienkiewicz 
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(senator sprawozdawca J.M. Jackowski) ojczyzny i zdolności do poświęceń. Był i jest am-
basadorem polskości, m.in. za sprawą niosącej uni-
wersalne wartości powieści «Quo Vadis», która dziś, 
w chwili zderzenia cywilizacji, zyskuje dodatkowe, 
współczesne znaczenie.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 
2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, by w setną rocz-
nicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu 
Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twór-
czości oraz idei zawartych w Jego książkach – przede 
wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyj-
nych wartości.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do 
organów państwa i instytucji społeczeństwa oby-
watelskiego, by w swojej działalności w roku 2016 
uwzględniły potrzebę popularyzacji twórczości 
Henryka Sienkiewicza.

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

Chciałbym prosić Wysoką Izbę o poparcie pro-
jektu tej uchwały i powiedzieć, że mam nadzieje, że 
również w Senacie będziemy mieli i wystawę okolicz-
nościową w odpowiednim momencie, i koncert, który 
będzie poświęcony pamięci Henryka Sienkiewicza. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komi-
sji, który jest zarazem upoważnionym przedstawicie-
lem wnioskodawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Widzę, pan senator Fedorowicz. Bardzo proszę.
Panie Senatorze, proszę jeszcze tu…

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja z dumą i z największą radością witam projekt tej 

uchwały, bo to jest sprawa oczywista. Ponieważ jed-
nak pan sprawozdawca był łaskaw nie wymienić daty 
urodzenia Henryka Sienkiewicza, tylko przez pomył-
kę powiedział o 15 maja, chciałbym, żeby w protoko-
le było, że Henryk Sienkiewicz urodził się 15 maja 
1846 r. Tak że tylko to chciałbym uzupełnić, a w ogóle 
to dziękuję za projekt tej uchwały. Oczywiście będę 
głosował za, jak każdy obywatel.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję za tę uwagę. Faktycznie, urodził się… 
Proszę zauważyć, że żył okrągłe 70 lat, to znaczy 

cie, w którym ten tom PSB był wydawany. Profesor 
Markiewicz stwierdził tak: „W dziejach kultury pol-
skiej jest to jednak najwybitniejszy powieściopisarz 
historyczny i niekwestionowany mistrz prozy, autor 
dzieł najpowszechniej czytanych i nadal silnie od-
działywających na świadomość społeczną, wreszcie 
– pisarz polski w świecie najbardziej znany”.

Wysoka Izbo! Chciałbym zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden szczegół, mianowicie na udział Senatu 
w uroczystościach sprowadzenia ciała Henryka 
Sienkiewicza do Polski w roku 1924. A było to tak. 
W 1924 r. z inicjatywy prezesa Warszawskiej Kasy 
Literackiej Stanisława Libickiego postanowiono 
prochy Sienkiewicza sprowadzić do kraju. Na czele 
Komitetu Głównego w tym celu powołanego stanął 
ówczesny marszałek Senatu Wojciech Trąmpczyński. 
25 października trumna opuściła Szwajcarię. W wielu 
miejscach, przez które przejeżdżano, zorganizowano 
uroczystości ku jego czci.

Wysoka Izbo! Mamy w Polsce ponad 70 szkół im. 
Henryka Sienkiewicza, właściwie w każdej miejsco-
wości są ulice nazwane jego imieniem, jest kilkanaście 
pomników Henryka Sienkiewicza na terytorium obecnej 
Rzeczypospolitej. Jest to postać wybitna, która absolut-
nie wpisała się w dzieje naszej kultury narodowej. Jest to 
również postać, która niejako jest prekursorem tej gigan-
tycznej rocznicy, którą będziemy obchodzić w 2018 r., 
stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, ponie-
waż Henryk Sienkiewicz, choć nie brał bezpośredniego 
udziału w wydarzeniach z końca I wojny światowej, bo 
już nie żył… Jego postawa, jego literatura, jego związ-
ki – znał praktycznie wszystkich wybitnych Polaków, 
którzy przyczynili się do odrodzenia niepodległej 
Rzeczypospolitej, łącznie z komendantem Piłsudskim 
– to wszystko razem wskazuje na to, że mamy do czy-
nienia z wybitną postacią, którą jak najbardziej należy 
uhonorować i której rok należy ustanowić.

Na koniec chciałbym odczytać tekst uchwały 
w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka 
Sienkiewicza.

„Dnia 15 listopada 1916 r. zmarł Henryk 
Sienkiewicz, którego dzieła są istotną częścią dzie-
dzictwa kulturowego narodu. W czasach zniewolenia 
pisał dla pokrzepienia serc, a Jego książki zbłądziły 
pod strzechy. Kolejne odcinki powieści Sienkiewicza 
publikowane w czasopismach gromadziły na wspólnej 
lekturze przedstawicieli wszystkich stanów. Wpływ 
języka Sienkiewicza na współczesną polszczyznę 
trudny jest do przecenienia, a Jego książki od chwili 
publikacji na zawsze weszły do podstawowego kano-
nu literatury polskiej.

Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działal-
ność społeczną Henryk Sienkiewicz budził świado-
mość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania 



70
5. posiedzenie Senatu w dniu 18 grudnia 2015 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

(senator J.M. Jackowski) heroiczną walką 160 obrońców z kilkutysięczną 
armią protestanckich najeźdźców; walką, dodajmy, 
zwycięską. A to, co podkreślił Henryk Sienkiewicz 
w „Potopie”, dotyczy głównego powodu szwedzkiego 
najazdu, a tym samym – wagi tej zwycięskiej obrony 
Jasnej Góry, która to obrona po latach została uznana 
za cudowną. Chodzi mianowicie o przekonanie za-
równo Sinkiewicza, jak i historyków, że pokonanie 
Polski miało wówczas doprowadzić do zagarnięcia 
przez Szwedów Prus Wschodnich i Książęcych, od-
sunięcia Polski od Bałtyku, a w konsekwencji – usta-
nowienia w basenie Morza Bałtyckiego imperium 
protestanckiego. I właśnie na drodze do powstania 
tego imperium protestanckiego stanęła katolicka 
Polska z klasztorem jasnogórskim na czele. Henryk 
Sienkiewicz bardzo obrazowo opisał fakt, że opór 
przeciw Szwedom, który począł się na Jasnej Górze, 
szerzył się jak pożar, aż doprowadził do wypędzenia 
najeźdźców z ojczyzny. Dlatego też twórca w swej 
artystycznej wizji ukazał bohaterskiego obrońcę ja-
snogórskiej twierdzy, ojca Augustyna Kordeckiego, 
jako człowieka Opatrzności, wręcz człowieka posła-
nego przez Boga.

To właśnie Sienkiewicz jako pierwszy określił 
wspomniane jasnogórskie zwycięstwo mianem cudu. 
Cudowność tego zwycięstwa, jego nadprzyrodzony 
charakter potwierdzone zostały przez inny bardzo 
ważny fakt, jakim było, także opisane w „Potopie”, 
wydarzenie mające miejsce 1 kwietnia 1656 r. 
w katedrze lwowskiej, a mianowicie obranie Matki 
Bożej Jasnogórskiej przez króla Jana Kazimierza na 
Królową Polski. Ta uroczysta koronacja Matki Bożej 
na Królową Polski była, także dla Sienkiewicza, lo-
giczną konsekwencją wspomnianego cudownego 
zwycięstwa.

Jeszcze raz chciałbym wrócić do innych słów 
Henryka Sienkiewicza, które włożył on w usta ojca 
Augustyna Kordeckiego. Cytuję: „dziwnie szatan jest 
na to miejsce zawzięty”, by je atakować i niszczyć. 
Faktycznie, przypomnę, że listę napadów, rabunków 
i przypadków niszczenia Jasnej Góry otwiera już 
pierwszy napad rabunkowy z 1430 r. Poważnej de-
wastacji uległ wówczas obraz, poturbowano zakon-
ników, zniszczono w klasztorze wszystko, co było 
w zasięgu ręki napastników. Późniejsze akty agresji 
dotykały zarówno cudownego obrazu, jak i klasz-
toru oraz paulinów. Jeśli prześledzimy wydarzenia 
lat i epok – oblężenia szwedzkie, walki konfedera-
tów barskich, napoleońską zawieruchę, udręczenia 
zakonników, dewastacje i klęski podczas okupacji 
austriackiej, pruskiej i moskiewskiej, zakończonej 
rozbiórką jasnogórskich fortyfikacji na polecenie cara 
Mikołaja II – dostrzeżemy to, co Sienkiewicz ukazał 
w „Potopie”: jakąś zadziwiającą zawziętość i niena-
wiść do Boga, kierowaną przez całe wieki przeciwko 
Matce Bożej Jasnogórskiej.

skończył 70 lat i uroczystości jego siedemdziesięciole-
cia… Ja już o tych różnych szczegółach nie mówiłem. 
Oczywiście przepraszam za te niedopowiedzenia.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie? Nie. Dziękuję 

bardzo.
Otwieram dyskusję.
I bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Czesława Ryszkę.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Goście!
(Rozmowy na sali)
Stulecie śmierci Henryka Sienkiewicza, które 

przypada 15 listopada 2016 r., jest bardzo ważną 
przesłanką uchwalenia roku Sienkiewicza…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam 

bardzo. Proszę o wyciszenie rozmów, a najlepiej o ich 
zaprzestanie – dobrze?)

(Głos z sali: Dobrze.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-

dzo. Proszę, Panie Senatorze.)
Nikt z nas nie ma wątpliwości, że powieściowe 

utwory tego wielkiego polskiego dziejopisa należą 
do istotnej części dziedzictwa kulturowego naszego 
narodu; i dodam: także do dziedzictwa Kościoła kato-
lickiego w Polsce. I właśnie temu zagadnieniu chciał-
bym poświęcić kilka słów, kilka uwag. Konkretnie, 
myślę tutaj o niezwykłym wprost wyczuciu polskiego 
twórcy co do znaczenia Jasnej Góry oraz jasnogór-
skiego obrazu Królowej Polski dla przetrwania nasze-
go państwa w trudnych czasach wojen, zaborów czy, 
powiem ogólnie, utraty niepodległości.

Oczywiście myślę tu głównie o Trylogii Henryka 
Sienkiewicza, a zwłaszcza o jej części noszącej tytuł 
„Potop”. To w tej powieści znajdujemy słowa, które 
Sienkiewicz włożył w usta przeora Kordeckiego, do-
wódcy jasnogórskiej twierdzy w czasie szwedzkie-
go oblężenia: „Dziwnie szatan jest na to miejsce za-
wzięty i dokłada wszelkich starań, aby nabożeństwu 
tu przeszkodzić i wiernych jak najmniej do udziału 
w nim dopuścić, bo nic do takiej desperacji piekiel-
nego dworu nie przywodzi, jak widok czci dla Tej, 
która głowę węża starła”.

Tu przypomnę, że czterdziestodniowe oblężenie 
Jasnej Góry przez Szwedów, trwające od 18 listopa-
da do 25 grudnia 1655 r., opisane w „Potopie”, było 
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(senator C. Ryszka) osoba Henryka Sienkiewicza łączy zapewne Senat 
– jestem o tym przekonany – łączy Polaków od dzie-
siątków lat. Jest to osoba wybitna. Jest to osoba bardzo 
znacząca, na jej postawie uczyliśmy się i będziemy 
się uczyć, jest ona dla nas przykładem, jej książki 
czytaliśmy i pamiętamy do dzisiaj.

Wobec tego ja chciałbym się odnieść tylko do 
ostatniego akapitu uchwały, którą zaprezentował 
pan senator Jackowski. A jednocześnie dziękuję 
za tę świetną uchwałę Komisji Kultury i Środków 
Przekazu Senatu. Mianowicie w ostatnim zdaniu 
zwracamy się do organów państwa i do samorzą-
dów o to, aby one przyjęły tę rocznicę – zapewne 
za chwilę ustanowimy rok 2016 Rokiem Henryka 
Sienkiewicza – za swoją i aby wokół tego budo-
wały rozmaite działania. Myślę, że my również 
jako Senat powinniśmy dać pewien przykład w tym 
zakresie. Rozmawiałem w tej sprawie z szefową 
Kancelarii Senatu. Pytałem, jakie są możliwości 
zorganizowania w pierwszych miesiącach przy-
szłego roku wystawy, która byłaby poświęcona 
Henrykowi Sienkiewiczowi…

(Senator Kazimierz Kleina: Będzie wystawa.)
Jak słyszę, będzie taka wystawa. I będziemy 

mogli zaprosić z odpowiednim wyprzedzeniem ro-
dzinę, będziemy mogli zorganizować wokół tego 
wydarzenia konferencję prasową, pokazywać tę 
osobę w rozmaity sposób. Ale są również inne 
możliwości, które przed nami stoją, na przykład 
w postaci festiwalu filmów zrealizowanych na pod-
stawie książek Henryka Sienkiewicza. To są kon-
certy. Myślę, że koncert w Filharmonii Narodowej 
z udziałem senatorów, koncert, który by tę osobę 
pokazywał… Chodzi o to, że w ten sposób to nasze 
działanie nie pozostanie w tych czterech ścianach. 
Mówię o tym, bo czasami są podejmowane uchwa-
ły, które są oczywiście publikowane w Dzienniku 
Ustaw, ale nie jest to dokument powszechnie 
w Polsce czytany. Dlatego tak ważne jest obudo-
wanie tego rozmaitymi wydarzeniami. Chodzi o to, 
żeby weszło to w krwiobieg życia społecznego, 
żeby to było ważne nie tylko dla Wysokiej Izby, 
ale dla całego społeczeństwa.

Wierzę, że tak się stanie, wierzę, że Rok Henryka 
Sienkiewicza nie będzie rokiem martwym w tym sen-
sie, że będzie on obudowany wieloma wydarzeniami 
i w ten sposób również postawa – to, czego uczył nas 
mistrz Henryk Sienkiewicz – będzie wnikała w nasze 
życie społeczne. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Żaryna.

Sienkiewicz znał raport rosyjskiego gubernatora, 
Konstantego Millera, z 1903 r., w którym to raporcie 
gubernator donosił do Petersburga: „Najpewniejszym 
środkiem skończenia z niebezpiecznym z wielu 
względów klasztorem częstochowskim byłoby – zdaje 
się – skasowanie go. Ale środek taki jest już zupełnie 
nieprzydatny. Wzbudziłby on przeciwko Rosji wście-
kłą nienawiść całego świata katolickiego, a przede 
wszystkim prostego ludu polskiego, ubóstwiającego 
świątynię. Konieczną jest rzeczą oszczędzić uczucia 
religijne tego ludu. Zgadzam się na to, że żałować 
tylko należy, że nie skasowano klasztoru częstochow-
skiego w 1864 r., jednocześnie z wieloma innymi 
klasztorami”.

Prawdą jest, że kiedy Jasna Góra utraciła swój 
obronny charakter jako twierdza, nie ustało oczywi-
ście jej posłannictwo moralne, jako duchowej stolicy 
Polski. Tak było zwłaszcza w latach utraty niepod-
ległości, a także w minionych latach narzuconego 
narodowi siłą ustroju komunistycznego.

Dlatego jeszcze raz chciałbym wrócić do proro-
czych wręcz słów Henryka Sienkiewicza, do nie-
zwykłego opisu Jasnej Góry oraz cudowności ob-
razu Matki Bożej Jasnogórskiej, ukazanych właśnie 
w „Potopie”, zwrócić uwagę na, można powiedzieć, 
swoistą teologię dziejów narodu polskiego, złączoną 
ze wspomnianym miejscem, a także z określeniem 
Sienkiewicza: „Jasna Góra Zwycięstwa”. Jeszcze 
raz przypomnę ponadczasowe słowa z „Potopu”, 
które Henryk Sienkiewicz włożył w usta swojego 
bohatera, przeora Augustyna Kordeckiego: „Szydzi 
z nas i pogardza nami nieprzyjaciel, pytając, co nam 
z dawnych cnót pozostało. A ja odpowiem: wszystkie 
zginęły, jednak coś jeszcze pozostało, bo pozostała 
wiara i cześć dla Najświętszej Panny, na którym to 
fundamencie reszta odbudowaną być może”.

Konkluduję: miał rację Henryk Sienkiewicz, gdy 
pisał: „Jest takie miejsce w narodzie, którego bezkar-
nie dotknąć nie wolno, bo wtedy naród zawyje z bólu 
i zerwie się do okropnej walki – a miejsce to zwie się 
Jasna Góra”. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Antoniego 

Szymańskiego. Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Zaproszeni Goście!

Jeden z senatorów powiedział mi przed chwilecz-
ką: dlaczego taka debata w sprawie oczywistej? Bo 
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i swoją pracowitość oddał ojczyźnie. A zatem to jest 
przykład polskiego twórcy, który wpisał się w sposób 
niemal idealny, jeżeli człowiek w ogóle to potrafi, 
w definicję polskiego patriotyzmu. Bardzo mocno 
chciałbym podkreślić, że ten wymiar polskiego pa-
triotyzmu jest nam dzisiaj bardzo, bardzo potrzebny 
do zdefiniowania. Jeżeli gdzieś go mamy szukać, tak-
że jako Senat, który wychowuje, to powiedzmy sobie 
jednoznacznie: Henryk Sienkiewicz jest wychowawcą 
polskiej elity Anno Domini 2016. Każdy inny inteli-
gent, polski intelektualista, który by chciał się wpisać 
w tę definicję polskiego intelektualisty, ale jednocze-
śnie neguje patriotyzm Henryka Sienkiewicza, nie 
chce się wpisać w patriotyzm Henryka Sienkiewicza, 
niech przynajmniej wie, że de facto patriotą nie jest. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Gogacza.

Senator Stanisław Gogacz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Panie Ministrze! Przedstawiciele władz samorządu lo-
kalnego, samorządu łukowskiego, powiatu łukowskie-
go! Panie Pośle Krzysztofie Głuchowski! Szanowni 
Państwo, wszyscy zebrani na tym posiedzeniu!

Chciałbym wyrazić ogromną radość z tej ini-
cjatywy, z tego, że przyszły rok będzie poświęcony 
Henrykowi Sienkiewiczowi. Moja radość jest tym 
większa, że właśnie w moim okręgu wyborczym leży 
Wola Okrzejska, a to jest ta miejscowość, w której, 
jak wszyscy wiemy, urodził się Henryk Sienkiewicz. 
Wola Okrzejska to Lubelszczyzna, to powiat łukow-
ski, to gmina Krzywda. Tam znajduje się, proszę pań-
stwa, Muzeum Henryka Sienkiewicza – obecny jest tu 
dyrektor tego muzeum – które prowadzi bardzo boga-
tą działalność. 13 grudnia z okazji sto dziesiątej rocz-
nicy przyznania Henrykowi Sienkiewiczowi Nagrody 
Nobla przygotowano dużą uroczystość. Tak nawia-
sem mówiąc, Henryk Sienkiewicz odebrał Nagrodę 
Nobla, kiedy Polska już przez 110 lat nie posiadała 
niepodległości, a dzisiaj mamy sto dziesiątą roczni-
cę przyznania tej Nagrody Nobla. Muzeum o tym 
oczywiście pamięta. Chcę powiedzieć, że jest bardzo 
dużo uroczystości, które są poświęcone Henrykowi 
Sienkiewiczowi.

Chciałbym tu przy okazji wspomnieć o istniejącym 
Towarzystwie im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, 
na którego czele stoi profesor Lech Ludorowski, nale-
żący do grona najwybitniejszych znawców Henryka 
Sienkiewicza. Jest on obecnie czołowym przedsta-
wicielem sienkiewiczologii, szczególnie zasłużonym 
dla rozwoju w ostatnich dziesięcioleciach tej rozległej 

Senator Jan Żaryn:

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie 
Senatorowie!

Ja też oczywiście chciałbym podziękować panu 
senatorowi Jackowskiemu za inicjatywę. Rzecz jasna 
znamy twórczość Henryka Sienkiewicza, więc nie 
to będzie przedmiotem mojej, mam nadzieję, reflek-
sji. Mianowicie chciałbym z państwem się podzielić 
dwiema uwagami dotyczącymi planowanego przez 
nas Roku Henryka Sienkiewicza.

Pierwsza kwestia. Mam nadzieję, że za sto lat, gdy 
inny senator stanie na tej mównicy, także będzie mógł 
rozpocząć podobne przemówienie od słów: proszę 
państwa, znamy twórczość Henryka Sienkiewicza, 
nie musimy o niej debatować. Bardzo bym apelował 
o to, by przy okazji roku 2016 jako Roku Henryka 
Sienkiewicza Senat wzmógł swoje działania, i poparł 
je swoim autorytetem, na rzecz tego, by twórczość 
Henryka Sienkiewicza nie ginęła w naszej świado-
mości edukacyjnej. (Oklaski)

W polskiej szkole na pewno jest wiele dobra, są 
wspaniali nauczyciele, między innymi nauczyciele 
języka polskiego. Ale nie będą oni w stanie znaleźć 
w sobie tyle siły i tyle determinacji, jeżeli zarówno 
podstawy programowe, jak i możliwości realizacyjne 
dotyczące przekazania młodzieży wiedzy o literatu-
rze polskiej będą przez dysponentów narzędziami 
państwowymi de facto ograniczone. To, że Henryk 
Sienkiewicz jest i może być dzisiaj postrzegany tyl-
ko i wyłącznie przez pryzmat pierwszego, ósmego, 
czterdziestego czy sześćset pięćdziesiątego ósmego 
odcinka tasiemca telewizyjnego, to jest coś nienor-
malnego, ponieważ twórczość Henryka Sienkiewicza, 
jak dobrze wiemy, nie mieści się w kanonie telewi-
zyjnych seriali. A tak młodzież jest uczona Henryka 
Sienkiewicza – wyrywkowo, poprzez fragmenty jego 
twórczości, także tak podstawowych dzieł jak „Quo 
Vadis”, „Krzyżacy” czy Trylogia. Oduczamy, pozba-
wiamy w ten sposób następne pokolenia możliwości 
przetrawienia całego wielkiego polskiego dziedzic-
twa, które się znajduje w jego twórczości. A zatem, 
ażeby ten rok 2016, Rok Henryka Sienkiewicza miał 
sens z punktu widzenia zadań Senatu, bardzo pro-
szę, apeluję o to, żebyśmy swój autorytet jednostko-
wy i autorytet Izby przekierowali w tym roku także 
w stronę, mówiąc współczesnym językiem, rekla-
mowania twórczości Henryka Sienkiewicza. Bo my 
z niego wszyscy.

I druga kwestia, bardzo ważna, chyba jeszcze 
ważniejsza. Otóż Senat Rzeczypospolitej Polskiej to 
Izba, która wyznacza standardy dotyczące zachowań 
polskiej inteligencji, polskich intelektualistów, czyli 
polskiej elity. Ja bardzo mocno chce podkreślić, że 
biografia, życiorys Henryka Sienkiewicza to życiorys 
wielkiego twórcy, który swój talent, swoją wiedzę 
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(senator S. Gogacz) Sienkiewicz otrzymuje Nagrodę Nobla. Po tę nagrodę 
udaje się osobiście, przede wszystkim z tego powodu, 
żeby nie być zmuszonym do przyjęcia Nagrody Nobla 
od namiestnika carskiego w Petersburgu. I tę nagrodę 
otrzymuje. Wygłasza wtedy mowę, tak zwaną mowę 
sztokholmską, która jest bardzo krótka. Gdyby to 
przedstawić wizualnie, to zmieści się to na jednej 
stronie. Ja sobie pozwolę przytoczyć państwu trzy 
zdania właśnie z tej mowy: „Jednakże zaszczyt ten, 
cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszym musi 
być dla syna Polski! Głoszono ją umarłą, a oto jeden 
z tysięcznych dowodów, że ona żyje. Głoszono ją 
niezdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że ona 
działa! Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że 
umie zwyciężać. Komuż nie przyjdą na myśl słowa 
Galileusza: A jednak się kręci!”.

Myślę, że dobrze będzie, jak tymi słowami pod-
sumuję swoje wystąpienie. I jeszcze raz wyrażę 
ogromną radość, że rok 2016 będzie Rokiem Henryka 
Sienkiewicza. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Słonia.

Senator Krzysztof Słoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Wielki to dzień, gdy Senat Rzeczypospolitej 

Polskiej podejmie uchwałę o Roku Henryka 
Sienkiewicza. Wielki to dzień również dla społeczeń-
stwa ziemi świętokrzyskiej, na której to ziemi znaj-
duje się po dziś dzień dworek Henryka Sienkiewicza 
– dworek w Oblęgorku. Ten dworek w 1900 r. za-
kupiono za środki ze zbiórki publicznej, poprzez 
którą społeczeństwo polskie chciało podziękować 
wielkiemu pisarzowi w dwudziestą piątą rocznicę 
jego twórczości artystycznej za te wszystkie jego pod-
noszące ducha, wzmacniające serce narodu dzieła. 
Henryk Sienkiewicz do Oblęgorka sprowadził się 
w 1902 r. Był to piękny, dziewiętnastowieczny dwo-
rek. Społeczeństwo polskie zapłaciło za niego bli-
sko 52 tysiące rubli, a za to, co z tej wielkiej zbiórki 
publicznej pozostało, zakupiono jeszcze kilkadzie-
siąt sztuk inwentarza i maszyn rolniczych. Henryk 
Sienkiewicz bardzo lubił to miejsce, tam też napisał 
wiele ze znanych utworów. Teraz Oblęgorek to część 
Muzeum Narodowego w Kielcach, jest to Muzeum 
Henryka Sienkiewicza od 1958 r. Po wybuchu I wojny 
światowej Henryk Sienkiewicz opuścił dworek, ale do 
1944 r. mieszkali tam jego żona i syn.

Mówię o tym wszystkim, bo to muzeum w Oblęgorku 
to wielki znak dla społeczeństwa ziemi świętokrzyskiej, 
które również wyrosło na bogatej twórczości Henryka 

i wielokierunkowej dyscypliny, jako badacz i właśnie 
jako organizator różnych projektów.

Proszę państwa, chciałbym w swoim wystąpie-
niu skupić się na obywatelskiej służbie Henryka 
Sienkiewicza. O artystycznej służbie już była mowa, 
zresztą wielu z nas, z racji lektury jego książek, które 
na pewno poznaliśmy, z racji zapoznania się z bogatą 
literaturą, tą działalność artystyczną już zdążyła po-
znać. A jeżeli chodzi o służbę obywatelską, to chciał-
bym zwrócić uwagę przede wszystkim na bardzo waż-
ny fakt, jakim było odsłonięcie 24 grudnia 1898 r… 
To była setna rocznica urodzin wieszcza narodowego 
Adama Mickiewicza. I właśnie dokładnie w ten dzień, 
24 grudnia, w Wigilię, w czasie, kiedy Polska była 
pod zaborami, kiedy rządził car Mikołaj II, kiedy 
namiestnik carski urzędował w Polsce, Henrykowi 
Sienkiewiczowi, który przerwał na ten czas przygo-
towywanie powieści „Krzyżacy”, udało się dopro-
wadzić do ogromnej manifestacji patriotycznej. Nie 
było Polski, a doszło do odsłonięcia pomnika Adama 
Mickiewicza, tego pomnika, tego neoklasycznego 
monumentu, który stoi na Krakowskim Przedmieściu; 
został on zburzony dopiero przez okupanta hitlerow-
skiego. To dzięki niesamowitej determinacji pisarza 
Henryka Sienkiewicza znalazł on sobie tam miejsce. 
Kiedy Henrykowi Sienkiewiczowi proponowano, 
ażeby w tym właśnie czasie, czyli pod koniec XIX 
wieku, zorganizować uroczystości poświęcone jego 
twórczości, a było kilka okazji, ażeby zwrócić uwagę 
na jego dokonania, Henryk Sienkiewicz powiedział, 
że nie, bo on musi doprowadzić do tego, żeby uczczo-
no setną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza. Była 
ogromna manifestacja i zbiórka pieniędzy na wybu-
dowanie tego pomnika. W zbiórce pieniędzy wzięło 
udział ponad 100 tysięcy osób. 60% tej sumy, która 
została wtedy zebrana, to była suma najmniejszych 
ofiar typu kopiejka, pół kopiejki, ponad 30% stanowi-
ły sumy już większe. Na wygłoszenie mowy władze 
ówczesne nie pozwoliły Henrykowi Sienkiewiczowi, 
ale w niewygłoszonej mowie znajdujemy informa-
cję, że Henryk Sienkiewicz, który miał już wtedy 
tak ogromne doświadczenie, nazwał fakt, jakim było 
odsłonięcie pomnika, cudem, cudem w pełnym tego 
słowa znaczeniu. To był cud, że udało się do tego 
doprowadzić. I kiedy teraz mówimy o tym, że Polska 
w 1918 r. była tak bardzo dobrze przygotowana do 
tego, żeby przejąć funkcje państwa, funkcje instytucji 
państwa, być podmiotem prawa międzynarodowego, 
to oczywiście nie możemy o tym zapomnieć.

Żeby nie przedłużać, chciałbym jeszcze zwrócić 
uwagę na fakt, jakim było wspomniane tu już przeze 
mnie przyznanie Henrykowi Sienkiewiczowi Nagrody 
Nobla. Jakże to było ważne – proszę zwrócić uwagę, że 
to rok 1905, wciąż nie mamy państwowości, a Henryk 
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5. posiedzenie Senatu w dniu 18 grudnia 2015 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu 

(senator K. Słoń) Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
panią senator Grażynę Sztark, o przedstawienie spra-
wozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ta uchwała Komisji Ustawodawczej powsta-

ła wczoraj, w dniu 17 grudnia, bo właśnie głównie 
17 grudnia miały miejsce te tragiczne wydarzenia. 
Uchwała powstała w pełnym konsensusie i mam na-
dzieję, że po odczytaniu tej uchwały… Ta uchwała 
moim zdaniem nie wymaga wielu recenzji. Żałuję, że 
na sali nie ma pana ministra kultury, albowiem jest 
to ważne dla naszej polityki historycznej.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
17 grudnia 2015 r. w sprawie 45. rocznicy tragicznych 
wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu.

W grudniu 1970 roku, w proteście przeciwko 
podwyżkom cen wprowadzonym przez władze 
PRL, przez Wybrzeże przetoczyła się fala strajków 
i demonstracji. Po raz kolejny Polacy – robotnicy, 
stoczniowcy, portowcy, mieszkańcy Wybrzeża – 
wyszli na ulicę, aby upominać się o godność czło-
wieka pracy, władza zaś wyprowadziła przeciwko 
protestującym czołgi, zezwoliła milicji i wojsku na 
użycie broni. Według oficjalnych danych w grudniu 
1970 roku na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina 
i Elbląga zamordowano przeszło 40 osób, a ponad 
1160 zostało rannych. Szczególnie krwawym dniem 
był 17 grudnia, kiedy to w Gdyni zastrzelono co 
najmniej 18 osób.

Mimo, że upłynęło już 45 lat od tej tragedii, nie 
postawiono przed sądem sprawców bratobójczych 
strzałów oddanych do niewinnych ludzi i niestety 
udało się im uniknąć odpowiedzialności.

Dlatego dzień 17 grudnia winien być Dniem 
Pamięci o Ofiarach Grudnia – dniem hołdu dla za-
mordowanych i wspomnieniem o poległych, a ofiara 
życia i krwi robotników Wybrzeża winna znaleźć 
godne i trwałe miejsce w historii walk o niepodległą 
i sprawiedliwą Polskę.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć 
i hołd tym wszystkim, którzy walczyli z totalitarnym 
reżimem o wolność, godność i podstawowe prawa 
człowieka, oraz którzy w tej walce złożyli ofiarę krwi, 
cierpienia i życia. Nie wolno nam dopuścić do tego, 
aby była to ofiara daremna. Naszym obowiązkiem 
jest o niej pamiętać i przekazać tę pamięć następnym 
pokoleniom.

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

Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Sienkiewicza. To właśnie na tej twórczości, śmiem twier-
dzić, powstał tak wielki etos, szczególnie powstańczy, 
wśród społeczeństwa ziemi Świętego Krzyża.

Mam nadzieję, że uchwała Senatu przyczyni się do 
tego, że nasza świętokrzyska ziemia będzie w sposób 
szczególny widoczna w związku z obchodami Roku 
Henryka Sienkiewicza i że bardzo wielu Polaków ze-
chce również odwiedzić to miejsce, w którym jeszcze 
czuć obecność tego wielkiego Polaka. Mam też na-
dzieję, że my jako mieszkańcy ziemi świętokrzyskiej, 
jak również Muzeum Narodowe – dziękuję, że jest tu 
dziś dyrektor tego muzeum w Kielcach – przyczyni-
my się do tego, iż te obchody będą miały odpowiednią 
rangę. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem 
Henryka Sienkiewicza.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tego 
projektu?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Przepraszam, mam problem… Dlaczego moja 

karta nie działa?
(Głos z sali: Bo głosowanie się zakończyło.)
Dobrze, okej.
Podaję wyniki głosowania.
79 głosów za, 0 – przeciw, 1 senator wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 3) (Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 
Rokiem Henryka Sienkiewicza.

Trzy minuty przerwy technicznej.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 51 
do godziny 10 minut 56)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Wznawiam obrady.
Proszę o zajęcie miejsc.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie 45. rocznicy tragicznych wyda-
rzeń grudniowych na Wybrzeżu.

Przypominam, że projekt został wniesiony przez 
grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 41, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 41 S.
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5. posiedzenie Senatu w dniu 18 grudnia 2015 r.
Drugie czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 

Zawodowych, Solidarności, pełniąc wysokie funk-
cje państwowe, społeczne i samorządowe, zabiegając 
skutecznie jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
o budowę podmiotowej pozycji Polski i naszego re-
gionu w polityce międzynarodowej, oddając spra-
wiedliwość ludziom walczącym o wolność naszej 
Ojczyzny, czynnie uczestnicząc w rozwiązywaniu 
licznych konfliktów społecznych, przypominając idee 
Solidarności, której zawsze był wierny, dobrze przy-
służył się Polsce.

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

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 
dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania senatora Michała Seweryńskiego.

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

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Borowskiego.

Senator Marek Borowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dobrą tradycją naszej Izby było to, że uchwały, 

które honorowały określone osoby czy wydarzenia 
z przeszłości, były podejmowane w konsensusie. 
Wtedy one mają rzeczywistą wartość. Oznaczają bo-
wiem, że nawet jeśli są takie czy inne różnice poglą-
dów, to jednak są pewne kwestie, które łączą wszyst-
kich senatorów bez względu na poglądy polityczne. 
W przypadku tej uchwały niestety tak nie jest. Przede 
wszystkim okazja, okazja, która stała się powodem 
przygotowania tej uchwały, a mianowicie przywoła-
nie daty złożenia przysięgi, złożenia ślubowania… 
Nie było takiej tradycji, nie podejmowaliśmy takich 
uchwał, to nie jest data, która powinna być powodem 
do podejmowania przez Senat uchwały, tak uważam.

Po drugie – i to jest sprawa, można powiedzieć, 
dla mnie nawet trudniejsza – w tekście tej uchwa-
ły znajdują się sformułowania, których po prostu 
nie podzielam. Sformułowania mówiące o skutecz-
nym… cytuję niedokładnie – o skutecznej budowie 
podmiotowości Polski na arenie międzynarodowej. 
Są także inne uwagi do tej prezydentury, ale chcę 
powiedzieć, że nie będę tego tematu rozwijał, dla-
tego że Lech Kaczyński był prezydentem wybra-
nym w demokratycznych wyborach i osobiście był 
człowiekiem – a miałem okazję z nim niezdawkowo 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania panią senator Grażynę Sztark.

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

Dziękuję, Pani Senator.
Otwieram dyskusję.
Informuje, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusje.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Przechodzimy do następnego punktu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-

nastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 42, 
a sprawozdanie – w druku nr 42 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Michała Seweryńskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Z upoważnienia Komisji Ustawodawczej przedsta-

wiam, co następuje. Komisja na posiedzeniu w dniu 
17 grudnia 2015 r. rozpatrzyła w pierwszym czytaniu 
przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwa-
ły, wprowadziła do niego poprawki i wnosi o przy-
jęcie przez Senat jednolitego, załączonego projektu 
uchwały o następującej treści.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Dnia 23 grudnia 2015 r. mija 10 lat od złoże-
nia przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego.

Posłowie i senatorowie zebrani na uroczystym 
Zgromadzeniu, składając hołd pamięci Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego, wyrażają przekonanie, 
że Prezydent, działając w Wolnych Związkach 
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5. posiedzenie Senatu w dniu 18 grudnia 2015 r.
Drugie czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

(senator M. Borowski) Druga rzecz. Przyjęcie czy też potwierdzenie 
przyjęcia uchwały na uroczystym zgromadzeniu 
Sejmu i Senatu, które według przedłożonej uchwały 
nie jest Zgromadzeniem Narodowym, jest zaskaku-
jące. Takie zgromadzenie w formie spotkania posłów 
i senatorów można by zorganizować w celu uhono-
rowania wszystkich prezydentów Rzeczypospolitej 
lub każdego z osobna, bo im wszystkim należny jest 
szacunek. W podobnej sytuacji… w podobnej formie 
wyrażamy szacunek dla głów państw goszczonych 
w Polsce. Jeżeli projektodawcy uchwały nie widzą 
lub nie chcą zrozumieć różnicy między uhonorowa-
niem jednego spośród prezydentów a uhonorowaniem 
również pozostałych, to odnoszę wrażenie, że u pod-
staw przyjętej przez komisję uchwały leżą intencje, 
o których nie wiemy.

Nie chcę tutaj oceniać formy sprawowania rządów 
poszczególnych prezydentów, nie jest to na taką ocenę 
miejsce. Zresztą senator Borowski mówił w podob-
nym duchu. Nie to jest moją intencją. Chcę zwrócić 
uwagę, że właściwie czynimy naszym prezydentom 
i naszej ojczyźnie krzywdę.

Informuję państwa senatorów, że, tak jak po-
wiedziałam, jest to wystąpienie w imieniu klubu. 
Jednocześnie informuję, że senatorowie Platformy 
nie wezmą udziału w głosowaniu. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

(Senator Czesław Ryszka: Wszyscy wyrazili taką 
wolę? Wszyscy?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Żaryna.

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Szanowne Panie i Szanowni 
Panowie!

Najpierw chciałbym się odnieść do słów pana se-
natora Marka Borowskiego. Pan senator zapewne ma 
rację – i nie tylko z tego powodu, że ewentualnie jest 
w tej sprawie prorokiem – że w kwestii tejże uchwały 
będziemy głosowali różnie, ale to proroctwo nie jest 
specjalnie chwalebne, ponieważ, jak rozumiem, intencją 
tej uchwały jest właśnie zaproszenie do tego, byśmy 
jako senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej potrafili 
uzgodnić przynajmniej jedną w tym przypadku kwe-
stię. Nie mówię, że wszystkie kwestie co do przebiegu 
prezydentury świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, co 
do ewentualnych jego zasług, błędów. Świętej pamięci 
Lech Kaczyński był człowiekiem, w związku z tym miał 
prawo do błędów, jak wiadomo. Nie na tym poziomie, 
jak mi się wydaje, powinna się toczyć dyskusja, Panie 
Senatorze, tylko na poziomie pewnej fundamentalnej 

rozmawiać – sympatycznym. Jeśli chodzi o ocenę 
jego prezydentury, to jak wiadomo, są w tym zakre-
sie poważne różnice, także w społeczeństwie, ale 
rozwijanie dzisiaj tematu oceny tej prezydentury 
byłoby nie na miejscu. Prezydent Lech Kaczyński 
zginął tragicznie, wykonując swoje obowiązki 
służbowe, w związku z czym chciałbym dochować 
tej rzymskiej zasady: de mortuis nihil nisi bene. 
Wprowadzanie takiej uchwały stawia jakby w dość 
niekomfortowej sytuacji krytyków, bo jeśli mnie 
panowie zapytacie, co mnie się nie podobało w tej 
prezydenturze, to ja powiem, że nie będę udzielał 
w tej sytuacji na to pytanie odpowiedzi, ponieważ, 
jak powiedziałem, de mortuis nihil nisi bene. Samą 
uchwałę uważam za zbędną, za przejaw, no, pew-
nego… pewnej polityki historycznej, tak bym to 
określił, którą środowisko Prawa i Sprawiedliwości 
oczywiście ma prawo prowadzić. Ono ma prawo 
podejmować tego rodzaju uchwały, ale nie powinno 
ich narzucać innym. A to niestety ma taki charakter. 
I dlatego niech ta uchwała, jeśli zostanie podjęta, 
a pewnie zostanie podjęta, będzie uchwałą Prawa 
i Sprawiedliwości. Ja nie będę głosował ani za, ani 
przeciw, po prostu w tym głosowaniu nie wezmę 
udziału. Dziękuję.

(Senator Czesław Ryszka: Bardzo dobrze, niech 
pan nie głosuje.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Rotnicką.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcę się wypowiedzieć w imieniu klubu Platformy 

Obywatelskiej.
Przygotowanie i procedowanie przedłożonej 

uchwały budzi nasze zdziwienie. Zaprzysiężenie pre-
zydenta, czyli fakt, który jest konieczny do objęcia 
funkcji i sprawowania tej funkcji, podnoszony jest 
do rangi wyjątkowego zdarzenia, odnosi się tylko 
do jednego prezydenta, a przecież każdy z prezyden-
tów odrodzonej Rzeczypospolitej składał przysięgę. 
Wspomnę tu chociażby o Lechu Wałęsie, pierwszym 
demokratycznie wybranym przed dwudziestu pię-
ciu laty prezydencie, który taką przysięgę złożył. 
Dwudziestopięciolecie tego zdarzenia będzie w dniu 
22 stycznia nadchodzącego roku…

(Głosy z sali: Grudnia.)
(Głos z sali: W grudniu złożył…)
Grudnia, jeszcze tego roku.
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(senator J. Żaryn) Miałem zaszczyt współpracować ze świętej pa-
mięci panem prezydentem, profesorem Lechem 
Kaczyńskim w czasach, gdy był prezydentem miasta 
stołecznego Warszawy. Przez pewien okres byłem 
przewodniczącym Rady m. st. Warszawy i miałem 
możliwość poznać go jako człowieka, obywatela, 
polityka, profesora prawa, wybitną indywidualność. 
I cieszy mnie bardzo, że podejmujemy tę uchwałę. 
Chyba nikt w tej Izbie nie zakwestionuje tego faktu, 
że jego biografia, jego życiorys, jego dzieje i tragiczna 
śmierć w tragedii smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r., 
wraz z przedstawicielami wszystkich środowisk 
politycznych, które wówczas zasiadały w parlamen-
cie, ważnych środowisk społecznych, kombatantów, 
z dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych, szefem Sztabu 
Generalnego i różnymi innymi wybitnymi Polakami, 
ludźmi kultury… Można powiedzieć, że w tym sa-
molocie 10 kwietnia była, jak w pigułce, elita Polski, 
która poniosła tragiczną śmierć.

O ocenie prezydentury świętej pamięci profesora 
Lecha Kaczyńskiego mówił mój przedmówca, pan 
profesor Żaryn, wskazując diametralne różnice, jeżeli 
chodzi o podejście, o biografię. Na sali było jakieś 
poruszenie, kiedy pan profesor Żaryn na ten temat się 
wypowiadał. Ja myślę, że nie trzeba być wybitnym 
znawcą historii, żeby po prostu prześledzić biogra-
fie różnych prezydentów, których mieliśmy w III RP 
i żeby wyciągnąć z tego stosowne wnioski.

Przed chwilą podjęliśmy uchwałę dotycząca 
tragicznych wydarzeń sprzed czterdziestu pię-
ciu lat i chciałbym powiedzieć, że obecny prezydent 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Andrzej Duda po-
wiedział znamienne słowa – powiedział, że to wstyd 
i hańba dla III RP, że, po pierwsze, nie rozliczyła 
zbrodniarzy komunistycznych, a po drugie, chowała 
ich na Powązkach Wojskowych z honorami wojsko-
wymi, należnymi wszak ludziom wybitnym, zasłu-
żonym, którzy na to w pełni zasługują. I to jest hańba 
III RP, której synonimem był niestety, o czym wspo-
mniał tu pan profesor Żaryn, Lech Wałęsa, z własnego 
wyboru, który jeszcze w 1990 r. był krytykowany 
w „Gazecie Wyborczej” – a później stał się bohaterem 
– jako ten, który zrobił zamach na jaśnie oświeconą 
Unię – wówczas to był chyba jeszcze ROAD, ten ruch 
obrony – zrobił na to zamach, był krytykowany na 
spotkaniu intelektualistów. Później Adam Michnik 
pisywał, że w czasach Wałęsy to gdy o 6.00 rano ktoś 
puka do drzwi, to nie wiadomo, czy to mleczarz, czy 
ktoś inny.

Teraz mamy dokładnie taki sam serial na kanwie 
Trybunału Konstytucyjnego, który po prostu poka-
zuje, że mamy do czynienia z walką między tym, czy 
Polska będzie krajem suwerennym, czy Polska będzie 
krajem, który będzie się kierował wolą demokratycz-
ną, czy Polska będzie krajem, który został zbudowany 
na fundamencie porozumień Okrągłego Stołu…

zgody. Mianowicie ta zgoda polega na tym, że wypra-
cowujemy w Senacie standardy. I, jak rozumiem, in-
tencją tej uchwały jest pokazanie, że na razie spośród 
wszystkich prezydentów III Rzeczypospolitej to właśnie 
Lech Kaczyński zbliżył się najmocniej do tego standardu 
prezydentury, który wiąże się z pojęciem niepodległej 
Polski… (oklaski) …ale także zbliżył się najidealniej do 
tej formuły prezydentury, która wiąże się z polskim dzie-
dzictwem, z polską tradycją, z polskim patriotyzmem, 
wśród których to cech, bardzo licznych, wiążących się 
z charakterem Polaków, odnajdziemy także to piękne 
słowo, jakim jest słowo „służba”. Nie prywata, nie wła-
sne interesy, nie obrona porządku antydemokratycz-
nego, antyetycznego, jakim na przykład był porządek 
peerelowski, choć nie tylko ten, rzecz jasna, w tradycji 
ludzkości, no ale w przypadku polskiej tradycji to on 
jest pewnym punktem odniesienia. I otóż wydawało 
się, że na tle wszystkich pozostałych prezydentów ewi-
dentnie możemy uzyskać taki konsensus, taką zgodę, 
że panie i panowie senatorowie, którzy dzisiaj zasiadają 
w tej Izbie, zgadzają się po prostu na to, że bycie prezy-
dentem Rzeczypospolitej wymaga pewnego minimum 
standardów, zachowania ich. I bardzo mi przykro, ale 
przy całym szacunku do osoby ludzkiej – i tu się z kolei 
odnoszę do przemówienia pani senator – żaden inny pre-
zydent… Nie mówię o całej biografii osoby, o której chcę 
powiedzieć, ale prezydent Lech Wałęsa, choć w okresie 
swojej prezydentury jak najbardziej miał szansę stać się 
dla nas wzorcem, to takim wzorem się nie stał i nie może 
się stać. Sam dokonał wyboru, a w związku z tym próba 
porównywania tych dwóch prezydentur – prezydenta 
Lecha Wałęsy i prezydenta Lecha Kaczyńskiego…

(Poruszenie na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę.)
…stanowiłaby także dla odbiorców, czyli dla 

opinii publicznej, odpowiedź na pytanie, jaki stan-
dard prezydentury proponuje Senat Rzeczypospolitej 
w roku 2016. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Państwo Senatorowie, bardzo proszę o ciszę.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To cieszy, że Senat podejmuje tę uchwałę. Ufam, 

że ta uchwała zostanie podjęta w dziesiątą rocznicę 
złożenia przysięgi przez prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
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(senator J.M. Jackowski) w to pokolenie, które wykonało rachunek niepraw-
dopodobieństwa. To on właśnie porzucił wygodną 
pozycję prawnika i zgłosił swój akces do oddziału 
opozycji, współpracując z KOR, a następnie wprost 
budując struktury odrodzonego ruchu związkowego. 
Co do tego też ani ja, ani inni, jak myślę, nie powinni 
mieć wątpliwości.

Jednakże my nie oceniamy na tym posiedzeniu 
zasług i błędów pana świętej pamięci prezydenta. 
Nie oceniamy również innych prezydentów, nie pro-
wadzimy swoistych konkursów na to, który z nich 
był większy. Oceniamy pewne wydarzenie, dzie-
siątą rocznicę złożenia przysięgi. A jeśli mówimy 
o przysięgach… Według mnie – przynajmniej jak 
wyniosłem ze swojego kursu historii – największą 
polską przysięgą była przysięga Tadeusza Kościuszki 
na rynku krakowskim. (Oklaski) Albo może nawet – 
to może zainteresowałoby senatora Ryszkę – śluby 
kazimierzowskie we Lwowie. Albo może odmowa 
złożenia przysięgi przez Józefa Piłsudskiego podczas 
I wojny światowej. (Oklaski) To były wydarzenia, któ-
re niosły przełom dla państwa polskiego, a czasami 
i dla całej Europy.

Jeśli mielibyśmy jeszcze dalej prowadzić taki re-
jestr wydarzeń, to nikt by nie zaprzeczył, niezależ-
nie od różnych opinii, że to za czasów prezydentury 
Lecha Wałęsy, pierwszego prezydenta wybranego 
w czasach III Rzeczypospolitej, w wolnych wyborach, 
nastąpiło wyprowadzenie wojsk rosyjskich z Polski. 
Myślę, że na zawsze. (Oklaski)

(Głos z sali: Agentura pozostała.)
(Senator Waldemar Bonkowski: A pozostawienie 

agentury?)
Proszę szanownych państwa, proszę zebranych 

senatorów…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę!)
…ja sądzę… Też spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, 

sprzeczaliśmy się z prezydentem, a wówczas pełnią-
cym obowiązki przewodniczącego Komisji Krajowej 
Solidarności. Sprzeczaliśmy się na przykład o to, czy 
ruch Solidarności ma charakter ciągły, czy został on 
przerwany stanem wojennym. Ja broniłem tezy, że je-
steśmy, z naszej mocy, z naszej woli, ruchem ciągłym. 
Prezydent Kaczyński miał odmienne zdanie. Może 
dlatego brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Taki 
wybór. Ale przecież z drugiej strony prezydent był 
pierwszym, który na przykład bronił opozycji, nada-
wał jej… i wydawał dokumenty dotyczące pomocy 
dla prześladowanych. Ale to wszystko nie uzasadnia, 
że się tak wyrażę, grania głową prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, który nie może się w poruszanej tu 
sprawie wypowiedzieć. A cechą jego i jego małżonki 
była wyjątkowa skromność, inna być może niż moja, 
niż innych tutaj obecnych. Skromność, która polegała 
właśnie na służeniu.

(Głos z sali: Właśnie.)
…w zakresie ochrony interesów tych, którzy w po-

przednim reżimie czy w poprzednim systemie odgry-
wali istotną rolę. Stąd niemoc wymiaru sprawiedli-
wości, przez siedemnaście lat toczyła się w sądach 
sprawa zbrodniarzy wydarzeń z 17 grudnia 1970 r. 
A tym, którzy buczą, chciałbym powiedzieć jedno: 
jako dwunastoletni chłopak byłem świadkiem wy-
darzeń grudniowych w Szczecinie. Pod moją szkołą 
przejeżdżały czołgi, strzelano do ludzi. Ja to widzia-
łem. Ja to widziałem.

(Senator Kazimierz Kleina: Nie ty jedyny przez 
to przeszedłeś…)

Tak.
I wiem, jaka to była trauma dla społeczeństwa, dla 

Polski, dla naszej ojczyny.
Wysoka Izbo! Dlatego sądzę, że zasługi 

pana profesora Lecha Kaczyńskiego, prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej, jego biografia i jego 
śmierć, która spięła klamrą historii nasze tragiczne 
dzieje ostatnich kilkuset lat – bo zginął w miejscu, 
które też jest pełne symboliki, nie zginął w zupełnie 
innym miejscu – wszystko to razem wskazuje, że 
dziesięciolecie zaprzysiężenia na urząd prezydenta 
jest jak najbardziej godne upamiętnienia w formie 
uchwały. Chciałbym autorom i wnioskodawcom tego 
projektu uchwały bardzo serdecznie podziękować. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moje wystąpienie jest kontynuacją wystąpienia, 

które wygłosiła pani senator Rotnicka, a całość jest 
sumą naszej dyskusji w klubie nad tą uchwałą, rze-
telnej dyskusji w klubie.

Postać Lecha Kaczyńskiego – odniosę się do myśli 
pana senatora Żaryna oraz senatora Jackowskiego – 
w środowisku Platformy Obywatelskiej, ale myślę, że 
i szerzej, budzi sympatię. Ta sympatia tuż po śmierci, 
tragicznej śmierci przełożyła się na natychmiastowe 
decyzje uhonorowania i prezydenta Kaczyńskiego, 
i innych ofiar katastrofy. Co do tego nie może być 
wątpliwości. Również parlament uczcił ich pamięć 
stosownymi tablicami, parlament, którego więk-
szość stanowiło wówczas środowisko Platformy 
Obywatelskiej.

Osobiście mam powody do jeszcze większej sa-
tysfakcji, bo postać Lecha Kaczyńskiego wpisuje się 
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(senator J. Rulewski) pamiętać o tych wydarzeniach, a nie uciekać się 
tylko do, powiedzmy sobie, nie najważniejszych 
rocznic. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, odniosę się do pana pytania. 

Wydaje mi się, że ono powinno być skierowane 
do sprawozdawcy, ale odpowiem. Na posiedzeniu 
komisji takie pytanie padło. Jest to, przypomnę, 
trzecia uchwała, którą Senat dzisiaj podejmuje. My 
rozmawiamy o uchwale Senatu, a nie Zgromadzenia 
Narodowego. Zdaniem legislatorów jest ona zgodna 
z Regulaminem Senatu.

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 
Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym wyrazić radość z powodu przy-

gotowania tego projektu uchwały, albowiem uwa-
żam, że jest to istotna rocznica, która pozwala nam 
przypomnieć wspaniałą postać prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. To, co wyróżniało go spośród wszyst-
kich prezydentów w okresie po 1989 r., to fakt, że po 
raz pierwszy mieliśmy prezydenta, który był człowie-
kiem bardzo wykształconym, profesorem prawa, co 
jest bardzo istotne dla osoby, która jest najwyższym 
strażnikiem prawa w Rzeczypospolitej – bo takie 
funkcje powierza mu konstytucja. Był przy tym czło-
wiekiem ogromnej skromności i przede wszystkim 
odwagi. Można powiedzieć, że dobro narodu, szczę-
ście narodu, było dla niego główną wytyczną postę-
powania. Perykles kiedyś powiedział o prawie czło-
wieka do tego, żeby być szczęśliwym i o tym, jakie 
są przesłanki do tego, żeby być szczęśliwym nie tylko 
w wymiarze jednostkowym, ale także w wymiarze 
narodu. Przypomnę te słowa Peryklesa: człowiek ma 
prawo być szczęśliwym, ale żeby być szczęśliwym, 
musi być wolnym, a żeby być wolnym, musi być od-
ważnym. To właśnie taka odwaga cechowała świętej 
pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, od-
waga, która manifestowała się w różnego rodzaju 
działaniach, chociażby w owym wydarzeniu, kiedy to 
poleciał do Gruzji i dzięki tej bardzo odważnej wizy-
cie wstrzymał agresję na to małe państewko ze strony 
sąsiedniego mocarstwa. Miał odwagę wyrażać swoje 
zdanie, miał odwagę wetować ustawy, które uważał 
za sprzeczne z konstytucją – to wszystko są działania 
nietuzinkowe, które wskazują na fakt, że był osobą, 
która kierowała się własnym sumieniem, własnymi 
przekonaniami. Również w całej historii jego życia, 
w służbie wolnym związkom zawodowym, w służ-
bie narodowi był osobą, która nie musiała zmieniać 

Omawiana tu uchwała oprócz wymiaru populi-
stycznego – nie waham się użyć takiego określenia 
– ma jeszcze jedną wadę. Kieruję tę uwagę do pana 
marszałka: czy my możemy podejmować uchwałę 
w imieniu posłów? Czy my możemy wpisywać się 
w słowo „Zgromadzenie”, skoro ta nazwa – co prawda 
w zwrocie „Zgromadzenie Narodowe” – zastrzeżona 
jest konstytucyjnie dla zgromadzenia posłów i se-
natorów, które to zgromadzenie rządzi się prawami 
Zgromadzenia Narodowego? 

(Senator Stanisław Gogacz: To nie jest 
Zgromadzenie Narodowe, to jest zgromadzenie.)

To jest spotkanie. Zgromadzenie Narodowe… Nie 
ukrywajmy, tutaj mowa o wpisywaniu się w inną for-
mułę, przeznaczoną w konstytucji dla bardzo ważne-
go aktu, dla poważnego spotkania posłów i senatorów, 
objętego regulaminami.

Wreszcie, Panie Marszałku, czy zgromadzenie 
– jeśli nawet przyjęlibyśmy tak daleko idącą inter-
pretację – ma prawo podejmować uchwały? Czy 
zgromadzenie jakichkolwiek osób, nawet szanownych 
posłów i senatorów, ma zdolność normatywną do 
podejmowania uchwał? Moim zdaniem jest to nad-
użycie prawa, wręcz prawie że nadużycie konstytucji. 
I z przedstawionych tu powodów, Panie Marszałku…

(Senator Czesław Ryszka: Zamach.)
…kieruję do pana swoje wątpliwości. Bo mam taki 

obowiązek, tak ślubowałem.
Jeszcze raz podtrzymuję stanowisko klubu…
(Senator Czesław Ryszka: Kolejny zamach na pre-

zydenta.)
…że jeżeli chodzi o omawiane tu wydarzenie 

i o tak sformułowaną uchwałę, nasz klub nie może od-
dać głosu za, przeciw ani tym bardziej się wstrzymać.

I na koniec uwaga. Akurat tak się zdarza, że 
mija dwudziesta piąta rocznica, od kiedy prezydent 
Kaczorowski przybył do Polski. Sama postać pre-
zydenta Kaczorowskiego jest może godna uchwały, 
ale ja o nią nie wnioskuję. Jednak faktem jest, że 
oto Polska emigracyjna, Polska, która podobnie jak 
Lech Kaczyński – tyle że przez dziesiątki lat – re-
alizowała rachunek nieprawdopodobieństwa co do 
niepodległości, która skreślona została przez pakt 
w Jałcie, skreślona przez wielu, skreślona przez 
PRL, trwała. Oni trwali nie tylko jako urzędnicy, 
oni trwali jako symbole Polski, która wówczas za-
wierała się między paryską „Kulturą” a kongresami 
Polonii w różnych państwach i fundowaniem na-
gród dla wybitnych i prześladowanych; oni trwali 
po to, żeby właśnie po dwudziestu pięciu latach 
w niepodległej Polsce na ręce wybranego w wol-
nych wyborach prezydenta Lecha Wałęsy złożyć 
swoje insygnia. Na te insygnia między innymi skła-
dał ślubowanie prezydent Lech Kaczyński. I warto 
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(senator Z. Cichoń) Pan senator Rulewski mówił, że nie oceniają pana 
profesora, pana prezydenta Kaczyńskiego… Ale 
wszystkie wasze wypowiedzi, Szanowni Państwo, 
były oceną jego prezydentury, a ściślej mówiąc, oceną 
wizji Polski. Ja tak to odbieram, bo to jasno wynika 
z waszych wypowiedzi. Pan Rulewski posunął się na-
wet do takich stwierdzeń, że państwo spełniło swoją 
rolę, bo uhonorowano po tej tragedii z 10 kwietnia… 
Czekałem, aż powie, że państwo… Jak brzmi ten taki 
slogan? Że państwo…

(Senator Czesław Ryszka: …zdało egzamin.)
Zdało egzamin, tak. Otóż nie, Szanowni Państwo. 

O tym, co się stało, za kilkadziesiąt lat będą pisać 
specjaliści historycy. Wy jako Platforma, Platforma 
i PSL w ogóle nie zdaliście egzaminu i przed tą tra-
gedią – a w mojej ocenie: zamachem – i po niej. Nie 
zdaliście egzaminu. Po takiej tragedii, Szanowni 
Państwo, gdybyście pełnili funkcje ministrów z mi-
łości do ojczyzny, gdybyście traktowali to jako misję, 
to wszyscy wraz z premierem powinniście podać się 
do dymisji. Wszyscy, a szczególnie szefowie wojska, 
spraw zagranicznych, MSWiA. Ci ludzie od razu 
powinni podać się do dymisji, bo honor… Albo nie 
nadają się do sprawowania tych stanowisk, bo czasami 
jest tak, że komuś idzie jakaś praca lżej, a czasami 
komuś po prostu nic nie wychodzi… I w kwestii ho-
norowej… Nie potrafiliście upilnować, jak to pięknie 
pan Jackowski nazwał, tego państwa polskiego w pi-
gułce. Bo to nie tylko chodzi o elity, to było państwo 
polskie w pigułce. Dla was to nic nie znaczyło. Jestem 
oburzony tym, co się stało przed i po 10 kwietnia. 
Szanowni Państwo, te rozmowy Tuska z Putinem, 
wcześniej czy później, wyjdą na jaw, jestem prze-
konany, że wyjdą na jaw wszystkie sytuacje za cza-
sów czy tego, czy innego rządu, wyjdą te wszystkie 
kwestie. Bo przecież historia… sytuacja na świecie 
się zmienia i mam nadzieję, że będzie wreszcie taka 
sytuacja, kiedy pojawi się możliwość, że przedstawi-
ciele NATO, Stanów Zjednoczonych umożliwią nam 
poznanie prawdy. To jest oczywiście skomplikowa-
ne, bo tu chodzi o geopolitykę, ale mam nadzieję, że 
jeszcze za mojego życia będzie taka sytuacja, która 
umożliwi wyjaśnienie tej sprawy.

Szanowni Państwo, przytoczę państwu jeden fakt. 
To jest takie moje osobiste… Proszę sobie wyobrazić 
taką sytuację. Kiedy jesteśmy za granicą – obojętnie 
czy w jakiejkolwiek delegacji, czy prywatnie – i sły-
szymy polski język, zauważymy jakiegoś Polaka, to 
podchodzimy i po prostu po ludzku z nim rozma-
wiamy. A tutaj, Szanowni Państwo, polski premier 
jedzie po tak potężnej tragedii i nie podchodzi do 
ciała prezydenta Rzeczypospolitej, tylko bawi się 
w jakieś zabiegi dyplomatyczne i idzie do Putina. 
Proszę państwa, na co mi zabiegi dyplomatyczne? 
Jestem premierem Rzeczypospolitej i moim obowiąz-
kiem jest jak najszybsze dotarcie do ciała prezydenta 

swoich poglądów, nie musiała się afiliować przy coraz 
to innych partiach czy w coraz to innym towarzy-
stwie. Był osobą wierną własnym przekonaniom od 
początku do samego końca. Zginął tragiczną śmier-
cią w czasie lotu do Katynia, pełniąc swoją służbę. 
Można powiedzieć, że poległ na froncie tejże służby 
narodowi. Jesteśmy przekonani, że taka uchwała po-
winna być podjęta.

Ja jako krakowianin mam tę satysfakcję, iż mogę 
powiedzieć, że jest to swojego rodzaju dopełnie-
nie uhonorowania tej postaci, która jako prezydent 
Rzeczypospolitej spoczęła na Wawelu. Można by 
powiedzieć, że jest to pewna dodatkowa, spinająca 
klamra, która jest klamrą oceny tejże postaci, prezy-
denta Rzeczypospolitej po 1989 r., z którego byliśmy 
dumni i który, tak jak powiadam, był wierny swoim 
przekonaniom od początku do samego końca. Jestem 
zwolennikiem tej uchwały i nie ukrywam, że będę za 
nią głosował. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Dobrzyńskiego.

Senator Jan Dobrzyński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oczywiście to jest piękny projekt, piękna uchwała, 

a okoliczność jak najbardziej zacna i warto o tym 
mówić. Ja bardzo dziękuję wnioskodawcom za przy-
gotowanie tej uchwały.

Szanowni Państwo! Nie sposób się nie odnieść 
do wypowiedzi przedstawicieli SLD i Platformy 
Obywatelskiej. To jest bardzo ciekawe zagadnienie… 
Proszę zwrócić uwagę na to, że tacy jak… Wprawdzie 
pan senator Borusewicz się nie wypowiadał dzisiaj, 
ale pan Rulewski, pani Krzywonos, pan Frasyniuk… 
Oni kwestionują pewną wizję państwa polskiego. Ja 
byłem w Solidarności od początku i dla mnie to od 
początku nie była obrona robotników – to nie o to 
chodziło – tylko próba zmiany ustroju w naszym pań-
stwie. I tak to do dzisiaj odbieram. Musimy, Szanowni 
Państwo, przyznać, że wielu ludzi obecnych na dzi-
siejszych tak zwanych pierwszych stronach gazet było 
przypadkowo… Bardzo wielu ludzi było tam wysła-
nych, ale i bardzo wielu ludzi uwierzyło w niepodle-
głość Rzeczypospolitej, uwierzyło w ten piękny ruch 
Solidarności, który na przestrzeni ostatnich kilkuset 
lat niebywale… Ci ludzie, którzy w to wierzyli, którzy 
poświęcili swoje zdrowie, a nawet życie, do dzisiaj 
nie doczekali się zadośćuczynienia i do dzisiaj nie 
doczekali się realizacji swoich marzeń.
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(senator J. Dobrzyński) krytykując prezydenta Lecha Kaczyńskiego, mówiąc, 
że wam się nie podoba jakaś data…

(Poruszenie na sali)
Możecie próbować zgłaszać swoje propozycje co 

do innych dat. Jeżeli czegoś nie było, to nie znaczy, że 
my nie mamy zapoczątkować… Może właśnie to jest 
taka bardzo piękna forma uczczenia wielkich ludzi, 
wielkich władców w naszym państwie i należy z niej 
korzystać. To, że ktoś czegoś nie wymyślił, wcale 
nie znaczy, że my nie musimy się tego podejmować 
i nie musimy w sposób dla siebie ważny i w sposób 
stosowny uczcić. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Gawędę.

Senator Adam Gawęda:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie 
Senatorowie!

Powaga tej Izby, powaga osoby, która odeszła, 
która straciła życie w służbie Polsce, nie powinny, 
Drodzy Panowie Senatorowie, wywoływać salw 
śmiechu – i o to proszę, o to bardzo proszę.

Ta dzisiejsza debata i projekt bardzo ważnej 
uchwały to takie wyciągnięcie ręki. Ja bym powie-
dział wprost: to powiedzenie „sprawdzam”. Bo sko-
ro dzisiaj wszyscy państwo senatorowie apelujecie 
– mówię to z całym szacunkiem do pana senatora 
Rulewskiego – o to, by doprowadzić do ogólnona-
rodowej zgody, to nie czas i miejsce, by dokony-
wać gruntownej analizy prezydentury. Oczywiście 
w moim głębokim przekonaniu i odczuciu prezy-
dentura świętej pamięci prezydenta profesora Lecha 
Kaczyńskiego była wyjątkowa, bo to wyjątkowy 
człowiek, bardzo skromny, to wielki patriota, to 
człowiek, który, tak jak pan senator powiedział, 
odłożył swoje osobiste plany na rzecz służenia 
Polsce. I dzisiaj to proste „sprawdzam” powinniśmy 
odnieść do całej naszej Izby. Myślę, że w zakresie 
naszej oceny, Polaków, będzie w przyszłości wielka 
rola – by ocenić nie tylko tę prezydenturę, ale rów-
nież prezydentury pozostałych prezydentów.

Nie szukajmy dzisiaj negatywów i ewentualnie 
podstaw prawnych, by tego nie zrobić. Szukajmy ta-
kich rozwiązań prawnych, by dzisiaj tę uchwałę po 
prostu podjąć. Ta uchwała przecież nie zamyka do-
brej drogi do tego, by w przyszłości również uczcić 
prezydenta na uchodźstwie, który wrócił do Polski, 
prezydenta Kaczorowskiego. To nie jest przeszko-
da. Dzisiaj, wyciągając rękę, by podjąć tak ważną 
uchwałę, uczcijmy świętej pamięci prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego w dziesiątą rocznicę złożenia przez 
niego ślubowania i przysięgi, bo tak naprawdę nie 

Rzeczypospolitej. Premier, który w ten sposób po-
stępuje, a więc nie myśli w kategoriach miłości do 
ojczyzny, jest naprawdę nic nie wart.

Tutaj na tej sali, proszę państwa, są jakby dwie 
wizje Polski. Pierwsza to wizja – jak to pięknie przed-
stawił pan profesor, za co bardzo serdecznie dzięku-
ję – Polski odważnej, Polski silnej, Polski, za którą 
oddaje się życie, i druga to wizja Polski nie wiadomo 
jakiej, po prostu nie wiemy jakiej. Zgadzam się z pa-
nem, Panie Senatorze z Platformy…

(Senator Kazimierz Kleina: Byle jakiej.)
…że jest to wizja Polski po prostu nijakiej, na 

zasadzie, aby gdzieś coś zakombinować, aby gdzieś 
coś załatwić, aby gdzieś coś tam…

(Poruszenie na sali)
Ale proszę nie krzyczeć, wy mnie przecież nie 

zakrzyczycie.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę.)
…Na zasadzie, aby jakoś tam po prostu szło, wziąć 

odprawę 3 miliony zł, bo akurat koleś załatwił mi pra-
cę. Na takiej zasadzie wy funkcjonujecie. I bardzo mi 
przykro, że przy tej okazji, przy pracy nad tą piękną 
uchwałą jeszcze są jakiekolwiek dyskusje. Myśmy 
wykazali się kulturą…

(Poruszenie na sali)
…i myśmy okazali godność przy uchwale doty-

czącej Grudnia’70, uchwale, która jest potrzebna. 
I właśnie tak powinniście się zachować. Przecież my 
doskonale wiemy, że tam zginęli ludzie, jak poka-
zuje historia, których myślenie i działanie nie zo-
stało zadośćuczynione. A gdzie byli poprzednicy, 
poprzedni prezydenci? Gdzie był, co zrobił prezydent 
Komorowski w tej sprawie? Co zrobił pan Wałęsa 
w tej sprawie?

(Senator Kazimierz Kleina: A co zrobił prezydent 
Kaczyński? A co zrobił premier Kaczyński?)

Proszę pana, pan Kaczyński… Ile wy byliście? 
8 lat! Proszę tego nie porównywać. Zobaczymy, co 
zrobi…

(Senator Kazimierz Kleina: Każdy ma swój czas.)
Zobaczymy, co zrobi prezydent Duda, wtedy bę-

dziemy go oceniali.
I jeszcze przypomnę o jednej sprawie, która jest 

bardzo ważna, a o której tutaj mówiono i z której 
Platforma Obywatelska lub niektórzy jej przedstawi-
ciele drwili. Chodzi o Gruzję, chodzi o sytuację mię-
dzynarodową, kiedy to pan profesor Lech Kaczyński 
się udzielał. Szanowni Państwo, jak można było drwić 
z tego, że poleciał, że tam jakiś ślepy snajper… Jak 
tak można mówić? A tak mówili ludzie będący chyba 
ministrami i marszałkami. Jestem przekonany, że 
po prostu część z was tego się wstydzi, Szanowni 
Państwo. Więc jeżeli macie szansę nic nie mówić, to 
po prostu lepiej nic nie mówcie, a nie tutaj, mówiąc, 
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(senator A. Gawęda) I na koniec powiem coś, co na pewno się kolegom 
z Prawa i Sprawiedliwości nie spodoba, ale trudno. 
Jest tak, że bardzo często podnosimy zalety różnych 
wielkich ludzi, odwołujemy się do nich jako do au-
torytetów, ale robimy coś zupełnie innego. Świętej 
pamięci Lech Kaczyński jako prezydent – dzisiaj 
jego słowa są cytowane dość często – wypowiadał 
się na temat Trybunału Konstytucyjnego i mówił: 
nie zawsze się z wyrokami trybunału zgadzamy, 
ale jego wyroki muszą być respektowane. A co 
państwo robicie dzisiaj? Dzisiaj wyroki Trybunału 
Konstytucyjnego są przez was lekceważone, obśmie-
wane, a sam trybunał niszczony. Więc jaki to jest 
autorytet? Jak traktujecie swojego własnego pre-
zydenta, o którym tak pięknie mówicie? Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski, tak?
(Senator Jan Rulewski: Tak…)
(Głos z sali: Dobrzyński jeszcze…)
(Głos z sali: Zrezygnował.)
Zrezygnował? Czy pan…
(Senator Jan Dobrzyński: Zrezygnowałem. 

Myślałem, że będę musiał odpowiedzieć…)
Czy pan senator zgłasza się do dyskusji?
(Głos z sali: Ustępuję miejsca…)
(Senator Jan Rulewski: Bez satysfakcji, ale przyj-

muję…)
(Senator Jan Dobrzyński: Ale przecież wy nie bę-

dziecie głosować.)
(Głos z sali: To nic nie zmienia.)
(Głos z sali: Tak jest.)

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo króciutko już i myślę, że to jednak nas 

połączy w pewnym myśleniu. Proponuję dokonać 
poprawki w uchwale, mianowicie skreślić słowo „po-
słowie” z racji tego, że po pierwsze, nie obradowali-
śmy w obecności jakiegokolwiek posła, a po drugie, 
Senat nie może wchodzić w kompetencje posłów. To 
pierwsza sprawa.

A druga, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie 
Senatorze Dobrzyński, jest taka: proponuję za-
stąpić słowo „zgromadzenie”, które się kojarzy 
ze Zgromadzeniem Narodowym, zwłaszcza że 
w pierwszym zdaniu jest określenie „Zgromadzenie 
Narodowe”, słowem „zebranie”. Dziękuję bardzo, 
Wysoka Izbo.

(Senator Kazimierz Wiatr: Na piśmie.)
(Senator Jan Dobrzyński: Komisja będzie musiała 

się zebrać.)

o datę chodzi, ale o to, że to jedyny prezydent, który 
w III Rzeczypospolitej swoje życie zostawił w służbie 
Polsce. Bardzo o to proszę i apeluję. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Borowskiego.

Senator Marek Borowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Najpierw do pana senatora Dobrzyńskiego, któ-

ry zauważył tutaj przedstawiciela SLD… Uprzejmie 
informuję, że takowego nie ma na sali.

(Rozmowy na sali)
To po pierwsze.
Po drugie. No cóż, Panowie Senatorowie, ja, 

rozpoczynając tę debatę, powiedziałem, że nie chcę 
szczegółowo oceniać tej prezydentury ze wzglę-
dów, o których mówiłem, i że po prostu uważam, 
że taka uchwała z tej właśnie okazji – czym innym 
jest na przykład rocznica śmierci – nie powinna być 
podejmowana. Tymczasem panowie rozpętaliście 
tę debatę. Rozpętaliście tę debatę, podkreślając 
zasługi prezydenta – i nie tylko prezydenta, ale 
również wcześniejsze – Lecha Kaczyńskiego, a tak-
że odnosząc się do innych oraz wskazując wady 
i mankamenty innych prezydentów. To był błąd 
poważny. To był błąd poważny, bo to nakierowuje 
nas na zupełnie inna debatę. Na debatę o tym, który 
prezydent był lepszy, który był gorszy, który się 
lepiej spisywał, który gorzej. No, proszę państwa, 
właśnie wkroczyliśmy na tę ścieżkę. Ja chcę powie-
dzieć, że konsekwentnie nie dam się na tę ścieżkę 
zaprowadzić. Jeżeli któryś z panów senatorów bę-
dzie chciał się dowiedzieć, jakie mam zastrzeżenia 
do prezydentury Lecha Kaczyńskiego, to prywat-
nie chętnie powiem, publicznie nie. I uważam, że 
ta uchwała po prostu stawia nas w takiej właśnie 
niekomfortowej sytuacji.

Wreszcie jest jeszcze jedna sprawa. Z tych wy-
powiedzi wynikało, zresztą z wcześniejszych też, że 
państwo chcecie budować kult Lecha Kaczyńskiego 
w kraju. Kult. Otóż z tym się już absolutnie zgodzić 
nie mogę. Ta uchwała jest jakimś początkiem, ale 
nie mam wątpliwości, że tak będzie, ponieważ znam 
wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego, in-
nych czołowych polityków, którzy właśnie w tym 
duchu się wypowiadają. Na taką budowę kapliczek 
po prostu zgody być nie może. Zresztą uważam, że to 
jest wyrządzanie krzywdy świętej pamięci Lechowi 
Kaczyńskiemu.
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Zmiany w składzie komisji senackich 

(Rozmowy na sali)
Wtedy również będzie głosowanie w sprawie wy-

boru do KRS.
Ogłaszam przerwę do godziny 12.30.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 55 
do godziny 12 minut 33)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-

nastego porządku obrad: zmiany w składzie komisji 
senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej 
sprawie zawarty jest w druku nr 40.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Sławomira 
Rybickiego, o przedstawienie wniosku komisji.

Senator Sprawozdawca 
Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 

Senatorskich na posiedzeniu w dniu wczorajszym 
przyjęła projekt uchwały Senatu w sprawie zmian 
w składzie komisji senackich. Przeczytam ten projekt, 
bo on jest bardzo krótki.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w spra-
wie zmian w składzie komisji senackich.

„Art. 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na pod-
stawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołu-
je senatora Piotra Zientarskiego z Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Art. 2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na pod-
stawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera:

1) senatora Andrzeja Misiołka do Komisji 
Infrastruktury,

2) senatora Leszka Piechotę do Komisji 
Ustawodawczej,

3) senatora Piotra Zientarskiego do Komisji 
Ustawodawczej.

Art. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia”.

Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały za-
wartego w druku nr 40. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Rozumiem, że przez pana senatora Rulewskiego 

zostały złożone wnioski o charakterze legislacyjnym. 
Tak?

(Rozmowy na sali)
(Senator Grażyna Sztark: Janek, wycofaj to, nie 

ma sensu.)
(Głosy z sali: Bez sensu! Bez sensu!)
(Senator Robert Mamątow: Składaj.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Wycofaj to!)
(Senator Jan Maria Jackowski: Może ja zabiorę 

głos…)
(Senator Czesław Ryszka: Będzie w stenogramie.)
(Senator Grażyna Sztark: Weź, wycofaj.)
Panie Senatorze, mam pytanie formalne, czy…
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
(Rozmowy na sali)
Ale proszę o ciszę! Proszę o ciszę.
Wysoka Izbo…
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
(Senator Czesław Ryszka: Nie poddawaj się!)
Ja nie zamykam dyskusji, ponieważ nie chcę 

w sposób, no, taki fizyczny blokować możliwości 
złożenia poprawki…

(Głos z sali: Będzie w stenogramie…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Wycofaj.)
(Głos z sali: Zamykaj dyskusję.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Głos się wycofuje.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: Jeśli państwo z PiS przyj-

mują do wiadomości ten błąd, to wycofam.)
(Senator Grażyna Sztark: Weź, wycofaj.)
(Senator Jan Rulewski: Wycofuję.)
Rozumiem. Rozumiem, że pan senator wycofu-

je.…
(Głos z sali: Jest wycofana.)
Rozumiem. Czyli nie ma wniosków o charakterze 

legislacyjnym.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Zamykam dyskusję.
Przechodzimy do następnego punktu. Następny 

punkt to zmiany w składzie komisji senackich. 
Obejmuje on w zasadzie jedynie głosowanie. 
Głosowanie to zostanie przeprowadzone w bloku 
wszystkich innych głosowań.

Zarządzam przerwę do godziny 12.30. 
Rozpoczniemy głosowaniami nad zmianami w ko-
misji, a potem będą kolejne głosowania w sprawie 
poszczególnych ustaw.
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(wicemarszałek A. Bielan) jącej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku 
z realizacją ustawy budżetowej.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2016.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 31 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Za głosowało 58 senatorów, 4 – przeciw, 25 wstrzy-

mało się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy 
budżetowej na rok 2016.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o fi-
nansach publicznych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 26 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Za głosowało 59 senatorów, 28 – przeciw, nikt się 

nie wstrzymał. (Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie 
ustawy o finansach publicznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyję-
cie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 32 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Za głosowało 58 senatorów, 29 – przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 9)

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian 
w składzie komisji senackich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Za głosowało 29 senatorów, 55 – przeciw, 1 wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

nie podjął uchwały w sprawie zmian w składzie ko-
misji senackich.

(Głos z sali: Pierwszy raz w Senacie.)
(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy bu-
dżetowej na rok 2015.

Komisja Budżetu…
(Rozmowy na sali)
Proszę o spokój.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 

przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 29 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Za głosowało 57 senatorów, 27 – przeciw, 1 wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie 
ustawy budżetowej na rok 2015.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmia-
nie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 
budżetowej.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyję-
cie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 30 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Za głosowało 58 senatorów, 28 – przeciw, 1 wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy zmienia-
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(wicemarszałek A. Bielan) Senator Sprawozdawca 
Waldemar Kraska:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Zdrowia na posiedzeniu w dniu 

17 grudnia 2015 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszo-
ne w toku debaty w dniu 17 grudnia 2015 r. nad 
ustawą zmieniającą ustawę o zmianie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz niektórych innych 
ustaw. W związku z tym przedstawiam Wysokiemu 
Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat 
raczy przyjąć wniosek zawarty w punkcie pierw-
szym. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Tomasz Grodzki chce 

jeszcze zabrać głos?
(Senator Tomasz Grodzki: Dziękuję bardzo.)
Nie. Dziękuję.
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 Zdrowia o przyjęcie ustawy bez popra-
wek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Za głosowało 59 senatorów, 28 – przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 12)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy zmieniającej ustawę 
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Infrastruktury, które 
ustosunkowały się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowały wspólne spra-
wozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku 
nr 35 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Grzegorza 
Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej przed-
stawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których 
wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki 
senackie nr 33 A oraz 33 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Za głosowało 80 senatorów, 4 – przeciw, 3 wstrzy-

mało się od głosu. (Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 34 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Za głosowało 58 senatorów, 29 – przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę o zmia-
nie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygotowała 
sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku 
nr 39 Z.

Proszę sprawozdawcę senatora Waldemara Kraskę 
o przedstawienie sprawozdania komisji.
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informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie 45. rocznicy tragicznych wyda-
rzeń grudniowych na Wybrzeżu.

Przypominam, że dzisiaj został przedstawiony pro-
jekt uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez 

Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w dru-
ku nr 41 S.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
87 senatorów głosowało za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 15) 
(Oklaski)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie 45. rocznicy tragicznych 
wyrażeń grudniowych na Wybrzeżu.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego.

Przypominam, że dzisiaj został przedstawiony pro-
jekt uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez 

Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w dru-
ku nr 42 S.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
57 senatorów głosowało za, nikt nie głosował prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 16)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w 10. rocznicę złożenia przy-
sięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Lecha Kaczyńskiego. (Oklaski) (Senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości wstają)

(Senator Czesław Ryszka: Jak to miło popatrzeć.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Pięknie, tak.)

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:

Komisja po wysłuchaniu argumentacji przedsta-
wiciela ministra przystąpiła do głosowania, w któ-
rym 10 senatorów było za, 5 – przeciw, żaden nie 
wstrzymał się od głosu, i wnosi o przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca Piotr Florek lub po-

zostały senator sprawozdawca Andrzej Pająk chcą 
zabrać głos? Rozumiem, że 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 Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Infrastruktury popartym 
przez komisje o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Komornicki nie głosował jeszcze…
Proszę o podanie wyników głosowania.
84 senatorów głosowało za, nikt nie głosował 

przeciwko, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 13)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę 
o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Środowiska przedstawiła projekt uchwa-
ły, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez po-
prawek; druk senacki nr 38 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
58 senatorów głosowało za, 28 – przeciw, 1 się 

wstrzymał. (Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy zmienia-
jącej ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu 
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(wicemarszałek A. Bielan) Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać pytania 
senatorowi Rafałowi Ambrozikowi?

(Głosy z sali: Nie, nie.)
Nie widzę zgłoszeń.
Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać pytania 

senatorowi Stanisławowi Gogaczowi?
(Głosy z sali: Nie.)
Nie widzę zgłoszeń.
Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać pytania 

senatorowi Piotrowi Zientarskiemu?
(Głosy z sali: Tak, tak.)
Bardzo proszę, pan senator Klich.
(Senator Bogdan Klich: Z miejsca czy…)
Jak pan woli, może być z miejsca.

Senator Bogdan Klich:

Panie Senatorze, jest na tej sali sporo nowych ko-
legów, którzy po raz pierwszy zasiadają w ławach se-
nackich. Chciałbym prosić pana o króciutkie przedsta-
wienie swojej kariery prawniczej, żebyśmy wiedzieli 
więcej na temat pańskich kwalifikacji prawnych.

Senator Piotr Zientarski:

Jestem absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, rocznik 1975. W latach 1975–
1977 odbyłem etatową aplikację sędziowską, zakończoną 
egzaminem sędziowskim. Dodatkowo w październiku 
1977 r. zdałem egzamin radcowski. Odbyłem trzyletnią 
aplikację adwokacką, zakończoną w 1981 r. egzaminem 
adwokackim. Wykonywałem zawód adwokata. W sta-
nie wojennym broniłem opozycjonistów, byłem także 
jedynym reprezentantem… reprezentowałem biskupa 
Ignacego Jeża w wielu kwestiach – lokalizacji kościo-
łów, tworzenia parafii, budowy seminarium duchownego 
w Koszalinie. Za tę działalność jako jeden z dwudzie-
stu dwóch adwokatów otrzymałem medal wolności. 
Dostałem również status pokrzywdzonego z IPN, al-
bowiem byłem nieskutecznie nakłaniany do współpra-
cy po wybraniu mnie na delegata na I Krajowy Zjazd 
Adwokatury. Jestem wieloletnim działaczem społecz-
nym, zasłużonym działaczem kultury, działam też na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Przez siedem lat byłem 
przewodniczącym Komisji Ustawodawczej. W tym czasie 
rozpatrzyliśmy około trzysta wyroków Trybunału, około 
dwieście zostało wdrożonych. Byłem członkiem Krajowej 
Rady Sądownictwa. Jestem doktorem nauk prawnych, 
mam sporo publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego. 
No, tyle mogę o sobie powiedzieć. (Oklaski)

(Głos z sali: To słabe.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, kolejne pytanie.
(Głos z sali: Jednym słowem, człowiek Platformy.)

Przystępujemy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: wybór senatorów do składu 
Krajowej Rady Sądownictwa.

Przypominam, że zgodnie z art. 187 ust. 1 pkt 3 
konstytucji oraz art. 9 ust. ustawy z dnia 12 maja 
2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa …

(Rozmowy na sali)
Proszę o spokój.
… Senat wybiera spośród senatorów dwóch człon-

ków rady na okres czterech lat.
Informuję, że na członków Krajowej Rady 

Sadownictwa zostali zgłoszeni następujący kandyda-
ci: senator Rafał Ambrozik, senator Stanisław Gogacz 
oraz senator Piotr Zientarski. Życiorysy kandydatów 
zawarte są w drukach nr 22 i 28.

Wnioski dotyczące przedstawionych kandyda-
tur marszałek Senatu skierował do Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji. Sprawozdanie 
komisji zawarte jest w druku nr 22/28 O.

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

Senator Sprawozdawca 
Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę 

o spokój.)
Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji pozytywnie zaopiniowała kandydatury…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Cicho!)
Komisja pozytywnie zaopiniowała kandydatury 

senatora Rafała Ambrozika oraz senatora Stanisława 
Gogacza na członków Krajowej Rady Sądownictwa. 
Kandydatura senatora Piotra Zientarskiego nie uzy-
skała aprobaty komisji. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru 
członków Krajowej Rady Sądownictwa Senat może 
wezwać kandydatów do złożenia wyjaśnień i udzie-
lenia odpowiedzi na pytania senatorów.
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Senator Piotr Zientarski:

Już mówię, i mam na to dowód. Byłem w Szpitalu 
MSW. Byłem umówiony na ostatnią fazę szczepień, 
tak że mam książeczkę. Moja komisja o tym wie-
działa. Tak że niestety nie mogłem uczestniczyć… 
Byłem umówiony.

(Głos z sali: Z powodów zdrowotnych. Jasne.)
Jestem po operacji, nie korzystałem ze zwolnienia 

lekarskiego. Jestem po poważnej operacji zatok, nosa 
i podniebienia. No ale to…

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy są jeszcze jakieś pytania?
Bardzo proszę.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy zgadza się pan z takim twier-

dzeniem, że Lions Club to jest przedszkole masonerii?
(Wesołość na sali)

Senator Piotr Zientarski:

Nie.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Nie, nie. Ja do przedszkola nie chodziłem. I jeśli ktoś…
(Głos z sali: Ale są…)
Są grupy masońskie…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój!)
Masoneria jest oczywiście oficjalnym ruchem, ci 

ludzie nazywają się masonami. A Lions Club był po-
dejmowany również przez papieża, i to zarówno przez 
Jana Pawła II, jak i Benedykta XVI, na specjalnych 
spotkaniach, udzielone było błogosławieństwo. Tak że 
to jakieś stare, że tak powiem, przesądy. Wielu ludzi, 
którzy tworzyli Lions Club, to są wierzący i praktyku-
jący katolicy, którzy właśnie z motywacji religijnych 
bezinteresownie służą ludziom. Na tym to polega. To 
nie jest żadna odskocznia, ani polityczna, ani też inna. 
To jest po prostu… Nasz klub na przykład zajmuje się 
wyłącznie pomocą dzieciom, organizowaniem choinek, 
teatrów. Mamy pod opieką dzieci, którym nikt nie po-
maga, czyli nie z domów dziecka, a z innych domów, 
resocjalizacyjnych przy świetlicach, przy Towarzystwie 
Przyjaciół Dzieci. Tak że to jest nasza działalność.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Jackowski.
(Głos z sali: Nie wiem jednak, czy…)
(Senator Piotr Zientarski: No to proszę zobaczyć.)

Senator Zdzisław Pupa:

Mam pytanie do szanownego pana senatora…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Proszę o pewną informację co do pańskiego życio-

rysu, biogramu. Nie raz pan mówił, że należy pan do 
klubu Lions Club. Jakby pan mógł przybliżyć, czym 
się pan tam zajmuje, jaką rolę, jaką funkcję pan tam 
pełni… Bo to też, tak myślę, jest ważne.

Senator Piotr Zientarski:

Nie pełnię żadnej funkcji. Byłem jednym z za-
łożycieli Lions Club w Koszalinie. Klub działa wy-
łącznie na rzecz dzieci, zresztą wspólnie z koszaliń-
skim Caritasem, przez wiele lat. Jestem też prezesem 
Stowarzyszenia im. Księdza Kardynała Ignacego 
Jeża, założonego po śmierci kardynała, oraz inicja-
torem wystawienia pomnika kardynała Ignacego Jeża, 
to razem z panią senator Grażyną Sztark, w zeszłym 
roku, czyli w sto pierwszą rocznicę urodzin księdza. 
W stulecie został położony kamień węgielny, a w sto 
pierwszą rocznicę jednocześnie urodzin i imienin 
kardynała został odsłonięty jego pomnik, i to tylko 
dzięki funduszom prywatnym, bez żadnych dotacji 
państwowych czy samorządowych. Inskrypcja, sam 
ją zaproponowałem, została przyjęta przez IPN i radę 
pamięci przede wszystkim… Ja temu wielkiemu, 
pierwszemu biskupowi diecezji koszalińskiej służy-
łem, zresztą mój ojciec też, a mój stryj dachauowiec 
był współwięźniem z biskupem Jeża. A inskrypcja 
jest taka: Pierwszemu biskupowi diecezji koszaliń-
skiej, więźniowi niemieckiego obozu koncentracyj-
nego w Dachau, orędownikowi pojednania polsko-
-niemieckiego, wielkiemu patriocie – Stowarzyszenie 
im. Księdza Kardynała Ignacego Jeża.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Bardzo proszę.

Senator Robert Mamątow:

Z całym szacunkiem dla pana dorobku – chy-
lę głowę – chciałbym zapytać, dlaczego pan nie 
przyszedł na posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji i nie przedstawił swojej oso-
by. To tak wynikało, jakby Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji pana by, że tak powiem… 
Nie uzyskał pan rekomendacji, ale nie mógł pan jej 
uzyskać, bo pan w ogóle na to posiedzenie komisji 
nie przyszedł. I chciałbym zapytać, dlaczego pan nie 
przyszedł.
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raz podkreślam – na sprawność postępowania, na proku-
raturę mieliśmy wpływ, i wówczas jeszcze prokuratura 
była rządowa… Przecież prokuratura w tym czasie też 
była rządowa, przecież minister Ziobro był, kiedy wyście 
byli u władzy… No i jakie były efekty tej działalności? 
Nie chcę tutaj przypominać, że ten pan ostatni raz… 
itd. No, nie chcę o tym mówić… Oczywiście są proble-
my dowodowe, im później, tym gorzej, są zastrzeżenia 
do procedur, które zmienialiśmy. Ja byłem inicjatorem, 
jako przewodniczący Komisji Ustawodawczej, w kwestii 
bardzo ważnej ustawy dotyczącej…

(Głos z sali: Piotrek…)
…propozycji prezydenckiej co do przywróce-

nia asesury. Bardzo ważna sprawa, żeby sędziowie 
nie byli z konkursu, jaki prowadzi Krajowa Rada 
Sądownictwa, bo to jest przede wszystkim jej upraw-
nienie, na podstawie ocen ze studiów, z egzaminu 
sędziowskiego, opinii sędziów, ale realnego orzecz-
nictwa, jako asesorzy. Udało się to zrobić?

(Rozmowy na sali)
Nie, bo to jest bardzo ważne, to się przełoży na 

sprawność postępowania.
(Głos z sali: Nie mówi pan o…)
Nie, nie, ja mówię konkretnie.
(Senator Jan Dobrzyński: Pięknie pan mówi, jest 

pan mecenasem.)
(Senator Waldemar Bonkowski: Ale tak po ludzku…)
Nie, ja mówię konkretnie. Tu państwo nie może… 

Państwo może brać odpowiedzialność za organizację 
sądownictwa. Nie może brać odpowiedzialności… 
Mało tego, nie może stwarzać pozorów nacisku na 
niezależną, niezawisłą władzę sądowniczą. I tym za-
sadom jestem i będę wierny.

(Głos z sali: Ale tak po ludzku, jako człowiek…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Rulewski…
(Senator Piotr Zientarski: Nie będę się wypowia-

dał co do innych kwestii, bo one nie mają związku 
ze sprawą.)

Pan senator Rulewski, bardzo proszę…
(Głos z sali: Nie.)
Dobrze, pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:

Chciałbym zapytać pana senatora, czy nie jest 
przypadkiem tak, że swój stosunek do spraw, o któ-
re został pan zapytany, wyraził pan przed chwilą, 
głosując nad uchwałą w sprawie rocznicy wydarzeń 
na Wybrzeżu.

(Senator Jan Dobrzyński: A co to ma do rzeczy?)
(Senator Alicja Zając: Tak jak głosował nad na-

stępną…)

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam krótkie pytanie do pana senatora, prawni-

ka, znawcy wymiaru sprawiedliwości – tak wynika 
z pańskiego życiorysu. Jak pan ocenia wczorajsze wy-
stąpienie pana prezydenta Andrzeja Dudy w aspekcie, 
że hańbą było…

(Poruszenie na sali)
…nierozliczenie zbrodniarzy stanu wojennego, jak 

również pochowanie z honorami wojskowymi – nie 
cytuję dokładnie, bo nie mam przed sobą tekstu, ale 
taki był sens fragmentu wypowiedzi pana prezydenta 
– osób, którzy dopuściły się zbrodniczych czynów 
w okresie komunistycznym, pochowanie ich z hono-
rami wojskowymi na Powązkach? Prosiłbym o pana 
komentarz do tej wypowiedzi.

Senator Piotr Zientarski:

Przede wszystkim powiem, że ja konsekwentnie 
od lat zajmuję się wymiarem sprawiedliwości, i mam 
na to wielu świadków, jak na przykład siedzącą tutaj 
panią senator. Uważam, jako syn sędziego, który 
jako jedyny w Koszalinie jest wyróżniony przez śro-
dowisko sędziowskie, między innymi jako wybitny 
prawnik i założyciel klubu inteligencji katolickiej 
– zresztą ja też od samego początku go tworzyłem 
z moim ojcem Andrzejem… Inicjatorem wyróżnie-
nia mojego ojca był właśnie biskup Ignacy Jeż. I do 
czego zmierzam? Rzeczywiście uważam, że było 
wiele zastrzeżeń do wymiaru sprawiedliwości, jeśli 
chodzi o sprawność postępowania. I ja byłem za tym, 
żeby – nawet powstał pewien konflikt w Krajowej 
Radzie Sądownictwa – wprowadzić tak zwany po-
średni nadzór nad sprawnością postępowania, ale nie 
ingerując w niezawisłość sędziowską. Bez najmniej-
szej ingerencji w niezawisłość, ale w sprawność 
postępowania – tak, i za tym byłem. Oczywiście 
przedłużające się postępowania… Ja to wielokrotnie 
podkreślałem, że za moich czasów, jeszcze dziesięć, 
piętnaście lat temu – rozmawialiśmy na ten temat 
między innymi z senatorem Cichoniem – bronili-
śmy w sprawach, które były rozpoznawane w ciągu 
tygodnia, a teraz są rozpoznawane w ciągu dwóch, 
trzech lat w I instancji sądu okręgowego. I to zdecy-
dowanie się nam nie podoba, jeśli chodzi o spraw-
ność postępowania. Oczywiście ta sprawność też się 
przekłada na kwestie, o które pan pytał. Ale państwo 
nie może ponosić odpowiedzialności za wyroki są-
dów, ponieważ to jest władza niezależna. No, na tym 
polega demokracja.

(Senator Waldemar Bonkowski: Sądy ponad 
wszystko.)

Nie ponad wszystko. W trójpodziale władzy. I prze-
praszam bardzo, my oczywiście mamy wpływ – jeszcze 
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(Głos z sali: Po co ten cyrk?)
…odpowiadał panom na pytania. Przecież ja 

wiem, że nie zagłosujecie na mnie, niezależnie od 
tego, co powiem. Przecież w pełni zdaję sobie z tego 
sprawę.

(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Panie Prezesie…
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Panie Senatorze, niech pan się jeszcze nie zała-
muje. Z pańskiego życiorysu dowiedziałem się, że 
pan ma uzdolnienia muzyczne, jest szefem klubu 
jazzowego…

(Senator Piotr Zientarski: Byłem.)
I moje pytanie: czy gdyby senator Ryszka wystąpił 

do pana o to, żeby pan mu zagrał kolędę…
(Senator Piotr Zientarski: Zagrałbym.)
…na tej Wigilii, to pan by się zgodził?

Senator Piotr Zientarski:

Zagrałbym mu na skrzypcach „Lulajże, Jezuniu”.
(Wesołość na sali)
(Senator Czesław Ryszka: Ja też chcę się odnieść.)
(Rozmowy na sali)
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Żaryn. Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)

Senator Jan Żaryn:

Ja chciałbym…
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: W każdej chwili.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój! 

Proszę o spokój! Proszę o spokój!)
Ja chciałbym powrócić do pytania pana senato-

ra Jackowskiego. Ale też proszę się nie załamywać, 
przynajmniej jeśli chodzi o mój głos.

(Głos z sali: To jeden głos.)
(Senator Piotr Zientarski: Ja się nie załamuję.)
Z całą sympatią dla pana… Bez wątpienia dużo 

zależy w tym przypadku od tego, jak pan odpowie 
na następujące pytanie. Mianowicie, jak pan oce-
nia jako sędzia, jako osoba z takim życiorysem, 
stan…

(Senator Piotr Zientarski: Jako adwokat.)

Senator Piotr Zientarski:

Oczywiście, oczywiście że tak. Przede wszystkim, 
proszę państwa, jeśli my w sposób rażący naruszamy 
regulamin i jako senatorowie w treści uchwały wy-
stępujemy jako posłowie na zgromadzeniu… Chyba 
pozostawiam to w ogóle bez komentarza. Przecież ja 
nie wchodzę w kwestię oceny prezydentury, bo nie 
o to chodzi.

(Rozmowy na sali)
Ja jestem legalistą.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Według kolejności zgłoszeń – pan senator Golba.
(Senator Jan Rulewski: Halo, halo, Rulewski.)
(Rozmowy na sali)
Najpierw pan senator Golba, później…
(Senator Jan Rulewski: Nie, ja…)
Pan senator Golba i za chwilkę pan senator.
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Golba:

Panie Senatorze Zientarski, tutaj jestem. Chciałbym 
panu zadać pytanie. Jak wynika z tej dyskusji, może 
jest pan dobrym adwokatem, mecenasem itd. Ale 
ja mam pytanie innej natury: czy rzeczywiście pan 
przeanalizował zgłoszenie swojej kandydatury do 
Krajowej Rady Sądownictwa…

(Senator Piotr Zientarski: Ja nie zgłosiłem swojej 
kandydatury.)

Wyraził pan taką wolę. Tak?
(Senator Piotr Zientarski: Wyraziłem zgodę na 

kandydowanie. Tak.)
I dlatego chciałbym zapytać, czy to jest pańska 

wola, czy panu ktoś wydał takie polecenie, żeby pan 
zgłosił…

(Senator Piotr Zientarski: Nie, nikt nie wydał mi 
polecenia.)

(Wesołość na sali)
Czy może pan odpowiedzieć na to pytanie?

Senator Piotr Zientarski:

Nie, nie, u nas nie ma poleceń. Nie ma poleceń.
(Rozmowy na sali)
Szanuje się wolę każdego senatora.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Pan senator 

Rulewski, bardzo proszę…)
(Senator Jan Rulewski: Panie Senatorze, Panie…)
Ale ja się nie zgłosiłem, bo wiem, że nie zostanę 

wybrany, bez względu na to, co powiem.
(Wesołość na sali)
Ja po prostu to powiem. Ale kultura nakazuje, 

żebym…
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(senator J. Żaryn) (Senator Jan Żaryn: Przepraszam, ale ja pyta-
łem, czy pana zdaniem rozliczono się z korporacją 
sędziowską, czy nie.)

Sędziowie dyspozycyjni byli w określonych… 
Odpowiem panu. Byli sędziowie dyspozycyjni i to 
pamiętamy doskonale – Sąd Marynarki Wojennej 
w Gdyni czy sądy…

(Głos z sali: Do dzisiaj…)
Oczywiście, że tak. I tacy sędziowie przejdą 

w niesławie do historii. Trudno mówić jednoznacz-
nie, że Sąd Najwyższy czy dany sąd okręgowy… 
To zależy, dlatego ja bym tutaj nie generalizował. 
Uważam, że dzięki szlachetnej, odważnej posta-
wie wielu sędziów… Ja rozmawiałem z wieloma 
adwokatami, którzy nie sprzyjają środowisku, 
Platformie Obywatelskiej, którzy mają wielki 
szacunek dla odwagi sędziów z tamtego okresu, 
również sędziów Sądu Najwyższego. Różny jest 
poziom… Dlatego nie chciałbym absolutnie ge-
neralizować, ale także jestem daleki od idealizo-
wania, absolutnie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Rusiecki.

Senator Jarosław Rusiecki:

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Ja mam pytanie, a właściwie prośbę o skomento-

wanie znanej już od kilku lat wypowiedzi. Chodzi 
o wypowiedź, która padła z ust byłego prezesa 
Trybunału Konstytucyjnego, pana Jerzego Stępnia. 
Wyraził się on mniej więcej w ten sposób, że proces 
lustracyjny uderza w godność człowieka. Jaka jest 
pana opinia co do tej wypowiedzi?

I drugie pytanie: jak pan ocenia w ogóle proces 
lustracji w korporacji sędziowskiej? Dziękuję bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Odpowiem na to pytanie chętnie, ponieważ wów-
czas w kadencji 2005–2007, kiedy ta ustawa była rów-
nież w Senacie, uczestniczyłem w dyskusji i byłem 
przeciwny; można sprawdzić, co wtedy mówiłem. 
Miałem wielką satysfakcję, że podobne słowa do tych, 
które wypowiedziałem z tej mównicy, znalazłem 
w późniejszym liście episkopatu Polski, jeśli chodzi 
o ocenę lustracji. Tyle mogę powiedzieć.

(Rozmowy na sali)
Można to sprawdzić…

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Włosowicz.

Jako adwokat… Mówił pan wcześniej o swojej 
drodze życiowej…

(Senator Piotr Zientarski: O egzaminie sędziow-
skim. Tak.)

Mianowicie, jak pan ocenia to, jakie ma pan 
zdanie – i to z naciskiem na moralny aspekt tej 
oceny – na temat tego, jak korporacja sędziow-
ska potrafiła sama ze sobą sobie poradzić, jak ta 
korporacja potrafiła uzdrowić się wewnętrznie 
po 1989 r.? Czy ma pan dziś satysfakcję ze stanu 
tejże korporacji sędziowskiej? I czy rzeczywiście 
państwo polskie nie jest współodpowiedzialne za 
dzisiejszy stan, także w moralnym aspekcie, są-
downictwa w Polsce?

W moim przypadku odpowiedź pozytywna bądź 
negatywna na zadane przeze mnie pytania skłoni 
mnie do tego, żeby na pana kandydaturę odpowie-
dzieć pozytywnie bądź negatywnie. Jeżeli zależy 
panu na moim głosie, to bardzo proszę o jednoznacz-
ną odpowiedź.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę o odpowiedź, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:

Ja szanuję wszystkich senatorów, dlatego jestem 
tu dzisiaj, pomimo że wiem, jaki będzie wynik gło-
sowania i odpowiadam na pytania w sposób poważ-
ny. Powiem tak: doskonale pamiętam czasy PRL; 
nie wszyscy sędziowie i prokuratorzy musieli być 
w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i mój oj-
ciec w takiej partii nie był, a był znakomitym sędzią 
– co zostało ocenione po czasie – i wiele pokoleń 
sędziowskich wychował. I takich ludzi było wielu, 
to nie były wyjątki.

Oczywiście że – o tym mówiłem – jest wiele za-
strzeżeń i dobrze, że Krajowa Rada Sądownictwa 
nie jest wyłącznie jakby emanacją sędziów, dlatego 
że… Co prawda to nie jest korporacja, nie zgodzę 
się z tym sformułowaniem, ponieważ nie ma soli-
darności… Oczywiście mogą znać się sędziowie 
z jednego wydziału w danym sądzie rejonowym, 
ale sędziowie z większego sądu już się nie znają, 
a z sądu okręgowego już w ogóle, druga instancja 
uchyla i traktuje sędziego zupełnie anonimowo, 
już nie mówię o Sądzie Najwyższym… Przy tej 
liczbie sędziów – mamy ponad dziesięć tysięcy 
sędziów…

(Senator Jan Żaryn: Ale ja nie o to pytałem.)
Środowisko jest bardzo zróżnicowane.
(Głos z sali: Ale konkretnie, jak jest pana zda-

niem?)
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Nie mamy legitymacji…
(Senator Stanisław Karczewski: W jakim punkcie 

został złamany… Jeśli został złamany regulamin, to 
proszę powiedzieć, w którym punkcie. Proszę bardzo 
o dostarczenie panu senatorowi regulaminu. No, pro-
szę powiedzieć.)

Może wystąpimy w imieniu… no nie wiem, w imie-
niu sędziów, episkopatu, możemy równie dobrze…

(Senator Stanisław Karczewski: Proszę powie-
dzieć…)

(Senator Grażyna Sztark: W jakim trybie się pan 
wypowiada?)

(Senator Stanisław Karczewski: Bo pan mówi, że 
został złamany regulamin. Ja jestem marszałkiem 
Senatu i pan dotknął mojej osoby.)

(Senator Grażyna Sztark: Ale nie w każdej chwili 
jest pan…)

(Rozmowy na sali)
(Senator Grażyna Sztark: Ale w jakim trybie? Kto 

inny prowadzi obrady.)
(Senator Stanisław Karczewski: Proszę powie-

dzieć, w którym momencie, w którym punkcie został 
złamany regulamin. Padły tutaj poważne zarzuty. To 
są poważne zarzuty.)

Panie Marszałku, oczywiście, przede wszystkim 
my jako senatorowie możemy wypowiadać się w imie-
niu senatorów, tylko i wyłącznie. Jest to uchwała tej 
Izby, normalna, typowa… Przynajmniej ja tak uwa-
żam, a przecież siedem lat zajmowałem się okoliczno-
ściowymi uchwałami w Komisji Ustawodawczej i ni-
gdy, co było tu podkreślane, nigdy nie było problemu, 
zawsze osiągaliśmy konsensus. Proszę sobie przypo-
mnieć, że nie było żadnych wniosków mniejszości, 
żadnych innych… Wszystko przechodziło zgodnie, 
zawsze. A tu jest po raz pierwszy taka sytuacja. My 
podajemy, że występujemy w imieniu kogoś innego, 
innej izby, a nie mamy takiego prawa. Nie mamy 
takiego prawa, po prostu.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Pęk. Bardzo proszę.

Senator Marek Pęk:

Panie Senatorze, ja mam krótkie pytanie do pana 
jako osoby o wieloletnim stażu parlamentarnym: jak 
to było w poprzedniej kadencji? Czy w skład Krajowej 
Rady Sądownictwa lub na przykład Krajowej Rady 
Prokuratury – bo to są ciała prawnicze – wchodzili 
jacyś przedstawiciele opozycji?

Senator Piotr Zientarski:

W Senacie… Było dwóch przedstawicieli 
Platformy…

Senator Jacek Włosowicz:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam do pana pytanie. Dzisiaj 

i wczoraj dużo mówiliśmy na tej sali o potrzebie prze-
strzegania prawa, o stanowieniu go w jak najlepszy 
sposób. Nie tylko na tej sali, ale także na innych sa-
lach i w innych gremiach w naszym kraju ostatnio 
trwa zagorzała dyskusja na ten temat, że łamie się 
demokrację i nie przestrzega się obowiązującego pra-
wa. Chciałbym przytoczyć brzmienie art. 19 pkt 3 
naszego regulaminu, który mówi tak: „Senatorowi 
uczestniczącemu w posiedzeniu nie wolno uchylić 
się od udziału w głosowaniu. Głosować wolno tyl-
ko osobiście”. Jak pan by skomentował czy wyjaśnił 
dzisiejsze zachowanie zarówno pańskie, jak i pana 
koleżanek i kolegów w głosowaniu nad punktem 
czternastym dzisiejszego porządku?

Senator Piotr Zientarski:

To już było tłumaczone, zarówno przez przed-
stawicielkę naszego klubu, panią senator Jadwigę 
Rotnicką, jak i pana senatora, który ma pełne prawo 
do mówienia o świętej pamięci Lechu Kaczyńskim, 
senatora Rulewskiego. Ja mam podobne zdanie.

(Senator Jacek Włosowicz: Ja pytałem o stronę 
prawną…)

Utożsamiam się z…
(Senator Jacek Włosowicz: Chciałbym, żeby pan 

ocenił, czy był złamany regulamin, czy nie był zła-
many.)

No, przede wszystkim został złamany regulamin, 
dlatego że nie możemy wypowiadać się… My nie 
możemy uczestniczyć w nieregulaminowym głoso-
waniu, od tego trzeba zacząć. No jak my możemy…

(Senator Stanisław Karczewski: Jakim nieregu-
laminowym?)

No, Panie Marszałku, jeśli… Jak możemy utożsa-
miać się z posłami – w treści jest, że posłowie – skoro 
posłów tutaj na razie nie widać?

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: To nie jest kwestia widzenia.)
Nie, nie, no zaraz, no przepraszam bardzo…
(Senator Stanisław Karczewski: Na pewno nie 

będę na pana głosował.)
No nie przypuszczam, że… Nawet nie zakładałem 

tego w najśmielszych oczekiwaniach.
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Panie Marszałku, kto prowadzi obrady?)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę bardzo, pan 

senator Pęk…)
(Senator Stanisław Karczewski: Panie Senatorze, 

w jakim punkcie został złamany regulamin? Proszę 
podać, w którym punkcie został złamany, bo pan se-
nator przytoczył…)
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(senator P. Zientarski) dzenia komisji. Legislatorzy jednomyślnie, jedno-
znacznie…

(Senator Grażyna Sztark: No nie.)
…bez żadnych wątpliwości stwierdzili, że nie ma 

żadnych uchybień regulaminowych.
(Senator Grażyna Sztark: Panie Marszałku…)
Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że inną 

rzeczą jest treść uchwały, a zupełnie inną nieregu-
laminowy tryb jej przyjmowania. A więc ponawiam 
pytanie marszałka Karczewskiego: w którym punkcie 
został złamany Regulamin Senatu? Proszę o podanie, 
który konkretnie punktu regulaminu został złamany.

Senator Piotr Zientarski:

Przede wszystkim, dla mnie najistotniejszą kwe-
stią jest treść uchwały. Tu chodzi o legitymację czyn-
ną, czyli uprawnienie, organ… Panie Marszałku, 
przypominam, że regulamin… Powołuje się pan na 
Regulamin Senatu. A my pozaregulaminowo, że tak 
powiem, wprowadzamy Sejm… Pozaregulaminowo…

(Senator Stanisław Karczewski: To posłowie gło-
sowali? Ilu posłów głosowało?)

Nie możemy wprowadzać do Regulaminu Senatu, 
że się tak wyrażę, woli posłów. Bo oni po prostu opie-
rają się na swoim regulaminie, działają na podstawie 
własnego regulaminu. To jest chyba oczywiste dla 
każdego.

Senator Grzegorz Czelej:

Jeszcze raz: zapytałem konkretnie… Panie 
Marszałku, nie otrzymałem odpowiedzi, odpowiedzi 
nie otrzymał też pan marszałek Karczewski. Jeżeli zo-
stał złamany regulamin… Pan jest prawnikiem. Jeżeli 
został złamany regulamin, to proszę o podanie, który 
z punktów regulaminu został złamany. Konkretnie. 
Ja nie pytam o pana opinię dotyczącą treści uchwały, 
tylko o to, który konkretnie punkt regulaminu został 
złamany.

Senator Piotr Zientarski:

W pkcie 1 regulaminu… Tam jest mowa przede 
wszystkim o tym, że regulamin dotyczy organiza-
cji i sposobu głosowania Senatu. Podkreślam, Panie 
Marszałku: Senatu. Proszę, dział I regulaminu 
„Przepisy ogólne”. Tu jest mowa o tym, kogo dotyczy 
regulamin. Regulamin dotyczy Senatu, organizacji 
i senatorów. A nie posłów.

(Senator Grzegorz Czelej: Jeszcze raz przypomnę 
państwu, że głosowaliśmy nad uchwałą Senatu).

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pani senator Sztark. Bardzo proszę.

(Głos z sali: Dwoje.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję…)
(Rozmowy na sali)
Dwoje. Odpowiadam…

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Pupa. Bardzo proszę.

Senator Zdzisław Pupa:

Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
(Senator Czesław Ryszka: Na przyszłą kadencję 

będzie zagwarantowane…)
Czy mogę zadać pytanie panu senatorowi?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę.)
Panie Senatorze, pan przesądził wynik głosowa-

nia, mówiąc, że pan nie zostanie wybrany…
(Senator Piotr Zientarski: Na pewno nie.)
…na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Mam 

do pana następujące pytanie: dlaczego pan się zgo-
dził na prezentację, czemu ta pańska prezentacja ma 
służyć i czy pan lubi przegrywać?

(Głos z sali: Demokracja.)

Senator Piotr Zientarski:

Proszę pana, no to są po prostu zasady demokracji, 
koniec.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję…)
Chcę się poddać weryfikacji, nie boję się tego.
(Senator Mieczysław Golba: Z własnej woli czy 

kazali?)
(Senator Grażyna Sztark: Panie Senatorze…)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Czelej.

Senator Grzegorz Czelej:

Panie Senatorze, ja wrócę do…
(Senator Piotr Zientarski: Może komuś innemu by 

kazali, nie mnie. Zresztą nikt nie każe…)
(Głos z sali: Pan się cieszy…)
Panie Senatorze, wrócę do pytania, które padło, 

i zarzutu o nieregulaminowy tryb przyjęcia uchwały 
z punktu czternastego. Ja prowadziłem w tym cza-
sie obrady, byłem również na posiedzeniu Komisji 
Ustawodawczej. Zaznaczałem w czasie prowadzenia 
obrad, że to pytanie i zarzut padły w czasie posie-
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Ale my w ogóle nie jesteśmy w tej chwili w trakcie 
dyskusji…

(Senator Marek Borowski: Jesteśmy.)
(Głos z sali: Teraz są pytania.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Jesteśmy w trakcie pytań. I nie ma już więcej zgło-
szeń od państwa senatorów.

Tak więc proponuję przystąpić do głosowania 
w sprawie wyboru członków…

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Zientarski: Dziękuję bardzo.) 

(Oklaski)
…Krajowej Rady Sądownictwa.
Senat podejmuje uchwałę w tej sprawie w gło-

sowaniu tajnym bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 
senatorów. Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu 
opieczętowanych kart do głosowania.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego wy-
znaczam senatorów sekretarzy: senatora Roberta 
Dowhana, senatora Łukasza Mikołajczyka oraz se-
natora Aleksandra Szweda.

Za chwilę wyznaczeni senatorowie sekretarze 
rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania 
tajnego. Senator może udzielić poparcia co naj-
wyżej dwóm kandydatom. Na karcie przy nazwi-
sku każdego z kandydatów należy postawić jeden 
znak „x”. Karta będzie uznana za głos nieważny 
w przypadkach: udzielenia poparcia więcej niż 
dwóm kandydatom, niepostawienia żadnego zna-
ku „x”, niepostawienia żadnego znaku „x” przy 
nazwisku któregokolwiek z kandydatów, posta-
wienia przy nazwisku kandydata więcej niż jed-
nego znaku „x”.

Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego pań-
stwo senatorowie w kolejności alfabetycznej będą 
wrzucać karty do urny. Następnie zostanie zarządzo-
na przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie 
sekretarze dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą 
protokół głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart 
do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie 
tych kart.

(Rozmowy na sali)
Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali 

karty?
(Głosy z sali: Nie, nie.)
Jeszcze nie? To proszę…
(Rozmowy na sali)
Jeszcze nie wszyscy…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Po przerwie bym chciał wygłosić 

oświadczenie. Mogę?)
Ale to już po przerwie. Dobrze?

Senator Grażyna Sztark:

Panie Marszałku i Panie Marszałku, wczoraj by-
łam obecna na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej…

(Senator Piotr Zientarski: Ja nie byłem, ja nie je-
stem członkiem komisji.)

Ale ja byłam. I również zwróciłam się z takim 
zapytaniem. I państwo legislatorzy mówili o tym, 
że każdą jedną uchwałę i każdą jedną treść możemy 
przyjąć. To odnosiło się do kwestii merytorycznego 
wniosku i zapytania. Ja poprosiłam pana marszałka 
o uzasadnienie na piśmie. Taki padł wniosek. Do 
dzisiaj nie otrzymałam odpowiedzi. Ja też chcia-
łabym wiedzieć, w czyim imieniu się wypowia-
damy. Bo również uważam, że możemy i mamy 
prawo wypowiadać się w imieniu senatorów 
Rzeczypospolitej Polskiej, a nie w imieniu posłów 
i senatorów. I w związku z tym, że nie otrzymałam 
wspomnianej informacji, zakończyłam swoje zapy-
tanie czy swój wniosek wspomnianym pytaniem.

Stawiam teraz wniosek formalny o zakończenie 
dyskusji, dlatego że zboczyliśmy na zupełnie inny 
temat i chciałabym, żebyśmy wreszcie zakończyli 
obecną dyskusję. Taki jest mój wniosek formalny. 
Dziękuję.

Senator Piotr Zientarski:

A ja podam panu wspomnianą podstawę praw-
ną, bo już ją mam, wziąłem regulamin. Naruszony 
został art. 1 ust. 2 Regulaminu Senatu, który brzmi: 
„Regulamin Senatu określa szczegółowe obowiązki 
i prawa senatorów związane z organizacją wewnętrz-
ną i porządkiem prac Senatu i jego organów, sposób 
wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obo-
wiązków organów państwowych wobec Senatu oraz 
tryb udzielania obywatelom informacji”. Podkreślam: 
obowiązki i prawa senatorów. Mamy do czynienia 
z naruszeniem art. 1 ust. 2 Regulaminu Senatu, pod-
stawowego przepisu.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan marszałek Karczewski. Bardzo proszę.

Senator Stanisław Karczewski:

Jak zrozumiałem, pani senator Sztark zgłosiła 
wniosek formalny. Przyznam szczerze, że nie wiem 
jaki. I nie wiem, czy pan marszałek…

(Senator Grażyna Sztark: O zakończenie dyskusji.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: O zakończenie dys-

kusji.)
Tak?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Z tym że ja nie wi-

dzę już więcej chętnych do zadania pytań, tak więc…)
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(wicemarszałek A. Bielan) Tadeusz Kopeć,
Małgorzata Kopiczko,
Waldemar Kraska,
Maciej Łuczak,
Józef Łyczak,
Ryszard Majer,
Robert Mamątow,
Marek Martynowski,
Łukasz Mikołajczyk,
Andrzej Mioduszewski,
Andrzej Misiołek,
Krzysztof Mróz,
Grzegorz Napieralski,
Jarosław Obremski,
Bogusława Orzechowska,
Andrzej Pająk,
Maria Pańczyk-Pozdziej,
Grzegorz Peczkis,
Marek Pęk,
Wojciech Piecha,
Leszek Piechota,
Aleksander Pociej,
Marian Poślednik,
Michał Potoczny,
Krystian Probierz,
Zdzisław Pupa,
Konstanty Radziwiłł,
Marek Rocki,
Tadeusz Romańczuk,
Jadwiga Rotnicka,
Jan Rulewski,
Jarosław Rusiecki,
Sławomir Rybicki,
Czesław Ryszka,
Janina Sagatowska,
Michał Seweryński,
Krzysztof Słoń,
Waldemar Sługocki,
Andrzej Stanisławek,
Lidia Staroń,
Grażyna Sztark,
Aleksander Szwed,
Antoni Szymański,
Rafał Ślusarz,
Przemysław Termiński,
Piotr Wach,
Artur Warzocha,
Jerzy Wcisła,
Kazimierz Wiatr,
Jacek Włosowicz,
Andrzej Wojtyła,
Alicja Zając,
Józef Zając,
Barbara Zdrojewska,
Piotr Zientarski,
Jan Żaryn.

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty 
do głosowania?

Proszę senatora sekretarza Roberta Dowhana 
o odczytywanie kolejno, w porządku alfabetycznym 
nazwisk senatorów, państwa senatorów zaś proszę, 
żeby po wyczytaniu ich nazwisk wrzucili do urny 
wypełnione karty do głosowania tajnego.

Senator Sekretarz Robert Dowhan:

Jan Filip Libicki,
Rafał Ambrozik,
Mieczysław Augustyn,
Adam Bielan,
Grzegorz Bierecki,
Przemysław Błaszczyk,
Aleksander Bobko,
Ryszard Bonisławski,
Waldemar Bonkowski,
Marek Borowski,
Bogdan Borusewicz,
Margareta Budner,
Jerzy Chróścikowski,
Zbigniew Cichoń,
Leszek Czarnobaj,
Grzegorz Czelej,
Jerzy Czerwiński,
Dorota Czudowska,
Wiesław Dobkowski,
Jan Dobrzyński,
Robert Dowhan,
Jarosław Duda,
Jerzy Fedorowicz,
Piotr Florek,
Robert Gaweł,
Adam Gawęda,
Stanisław Gogacz,
Mieczysław Golba,
Arkadiusz Grabowski,
Tomasz Grodzki,
Maciej Grubski,
Jan Hamerski,
Jan Jackowski,
Andrzej Kamiński,
Stanisław Karczewski,
Wiesław Kilian,
Kazimierz Kleina,
Bogdan Klich,
Andrzej Kobiak,
Maria Koc,
Stanisław Kogut,
Władysław Komarnicki,
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(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję bardzo.)
(Senator Stanisław Gogacz: Dziękuję bardzo, Pani 

Marszałek.)
(Rozmowy na sali)
Dziękuję państwu. Gratuluję jeszcze raz.
Informuję, że porządek obrad piątego posiedzenia 

Senatu został wyczerpany.
Informuję państwa senatorów, że następne posie-

dzenie Senatu zostało zwołane na dni 22 i 23 grud-
nia bieżącego roku. Porządek tego posiedzenia oraz 
zaopiniowany przez Konwent Seniorów terminarz 
posiedzeń zostały państwu przesłane pocztą elek-
troniczną.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświad-
czeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.
Bardzo proszę do mównicy, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chcę zgłosić oświadczenie do ministra infrastruk-

tury i budownictwa.
Do mojego biura senatorskiego zwróciła się 

grupa mieszkańców Mławy z informacją, że wraz 
z nowym rozkładem jazdy PKP zostają zlikwidowa-
ne zatrzymania następujących pociągów: IC 15101 
relacji Warszawa Zachodnia – Gdynia; TLK 15100 
relacji Gdynia – Warszawa Zachodnia; IC 1520 re-
lacji Olsztyn – Warszawa Zachodnia; IC 1521 relacji 
Warszawa Zachodnia – Olsztyn.

Stacja PKP Mława jest ważnym miejscem prze-
siadkowym dla osób udających się do centralnej 
Polski, na północ i Mazury. Wykluczenie zatrzymań 
aż czterech pociągów w znaczny sposób ograniczy 
możliwości podróżowania mieszkańców tych tere-
nów.

W związku z tym zwracam się z prośbą o informa-
cję, jakie przyczyny legły u podstaw takiego ograni-
czenia zatrzymań pociągów w Mławie i czy stosowne 
spółki kolejowe planują przywrócenie tych połączeń.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy?
(Rozmowy na sali)
Dziękuję.
Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie 

głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.
Zarządzam przerwę do godziny 13.50.

(Przerwa w obradach od godziny13 minut 31  
do godziny 13 minut 52)

Wicemarszałek Maria Koc:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu jedena-

stego porządku obrad: wybór senatorów do składu 
Krajowej Rady Sądownictwa.

Informuję, że senatorowie sekretarze skończyli 
obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania 
tajnego.

Ogłaszam wyniki.
Protokół głosowania tajnego z dnia 18 grudnia 

2015 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady 
Sądownictwa. 

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do prze-
prowadzenia głosowania tajnego sekretarze, senator 
Robert Dowhan, senator Łukasz Mikołajczyk, sena-
tor Aleksander Szwed, stwierdzają, że w głosowaniu 
tajnym w sprawie wyboru członków Krajowej Rady 
Sądownictwie oddano 77 głosów, w tym 55 głosów 
ważnych. Wymagana bezwzględna większość głosów 
wynosi 28. Za wyborem senatora Rafała Ambrozika 
głosowało 39 senatorów, przeciw – 13, wstrzymało 
się 3 senatorów. Za wyborem senatora Stanisława 
Gogacza głosowało 40 senatorów, przeciw – 12, 
wstrzymało się 3 senatorów. Za wyborem senatora 
Piotra Zientarskiego głosowało 16 senatorów, prze-
ciw – 32, wstrzymało się 7 senatorów. Wymaganą 
bezwzględną większość głosów uzyskali pan sena-
tor Rafał Ambrozik i pan senator Stanisław Gogacz. 
(Oklaski)

Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r. I podpisy.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie wyboru członków Krajowej 
Rady Sądownictwa.

Senat wybrał do składu Krajowej Rady 
Sądownictwa pana senatora Rafała Ambrozika i pana 
senatora Stanisława Gogacza.

Gratuluję bardzo serdecznie panom senatorom. 
Proszę panów senatorów o podejście do stołu pre-
zydialnego, chciałabym wręczyć panom uchwały 
w sprawie wyboru.

Panowie Senatorowie, bardzo serdecznie gratuluję 
i życzę dobrej pracy w Krajowej Radzie Sądownictwa. 
(Oklaski)
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(senator J.M. Jackowski) ły osoby odpowiedzialne za opóźnienia publikacji 
w Dzienniku Ustaw? Czy te osoby zostały pocią-
gnięte do odpowiedzialności służbowej lub karnej? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz oświadczenie wygłosi pan senator Jan 

Żaryn.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Żaryn:

Szanowni Państwo! Pani Marszałek! Panowie 
Senatorowie!

Chciałbym złożyć oświadczenie i jednocześnie 
skierować pytanie do ministra spraw zagranicznych, 
dotyczące sytuacji, jaka jest mi znana, o której do-
wiedziałem się przede wszystkim za pośrednictwem 
Związku Polaków we Włoszech, ale także innych 
przedstawicieli polskiej emigracji, która to polska 
emigracja została zbulwersowana informacją doty-
czącą braku poszanowania miejsca walki i miejsca, 
w którym ginęli polscy żołnierze, także żołnierze 
innych sił zbrojnych, armii innych państw i naro-
dów, które walczyły w II wojnie światowej w bitwie 
o Monte Cassino.

Chciałbym prosić Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych o informacje o tym, jakie kroki zo-
stały powzięte przede wszystkim przez ambasadę 
polską przy Kwirynale w Rzymie, by uzyskać in-
formacje, w pierwszym rzędzie od przeora klasztoru 
na wzgórzu Monte Cassino, dotyczące okoliczno-
ści sprzedaży gruntów, okoliczności związanych 
z mającym tam powstać miasteczkiem, które będzie 
miało charakter centrum handlowego, na dodatek 
centrum handlowego, w którym będzie między in-
nymi sprzedawany, jak wiemy, alkohol. Na pewno 
miejsce to może być narażone, nawet bez intencji, 
na głęboką zniewagę, ta sytuacja może narażać na 
zniewagę tych ludzi, którzy tam walczyli i zginęli 
w 1944 r. 

A zatem chodzi mi o informacje dotyczące stanu 
prawnego i sytuacji, którą wytworzyło znajdujące 
się tam zgromadzenie zakonne i konkretna osoba, 
przeor tegoż klasztoru, to z jednej strony. A z dru-
giej strony prosiłbym o informacje dotyczące tego, 
w jaki sposób państwo polskie zamierza interwenio-
wać i jakimi instrumentami chciałoby się państwo 
polskie posłużyć na arenie międzynarodowej w re-
lacjach między Polską a Włochami, by ten proces, 
który tam dopiero postępuje, zatrzymać, zahamo-
wać, a najlepiej – rzecz jasna – odwrócić. Koniec 
oświadczenia.

Oświadczenie skierowane do ministra sportu i tu-
rystyki.

Do mojego biura senatorskiego zwracają się przed-
stawiciele samorządu z informacjami o potrzebie wy-
budowania w najbliższym czasie na terenach wiej-
skich przyszkolnych boisk piłkarskich. W związku 
z tym proszę o informację, czy ministerstwo będzie 
kontynuować wsparcie programu budowy boisk 
„Orlik”.

I oświadczenie trzecie i ostatnie, kierowane do 
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przed-
stawiciele organizacji patriotycznych z Ciechanowa 
z informacją, że w najbliższym czasie ma zostać pod-
jęta uchwała Rady Miasta Ciechanowa o ustanowie-
niu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina 
Rzeki Łydyni”. Projektowany obszar swym zasię-
giem styka się bezpośrednio z terenem, gdzie w latach 
czterdziestych funkcjonował obóz NKWD. Jest duże 
domniemanie, że na projektowanym terenie zespołu 
„Dolina Rzeki Łydyni” mogą znajdować się szczątki 
ofiar terroru sowieckiego.

W związku z tym proszę o informację, czy możli-
we jest zbadanie tego terenu, i proszę o udostępnienie 
informacji dotyczących tego obozu. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz oświadczenie wygłosi pan senator Rafał 

Ambrozik.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:

Chciałbym złożyć oświadczenie do prezesa Rady 
Ministrów, pani Beaty Szydło, do prokuratora gene-
ralnego, pana Andrzeja Seremeta, do prezesa NIK, 
pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, i do szefa CBA, 
pana Ernesta Bejdy, w sprawie wyjaśnienia okolicz-
ności opóźnienia publikacji w 2014 r. ustawy o tak 
zwanych rajach podatkowych i strat budżetu państwa 
z tym związanych.

W 2014 r. głośna była medialnie sprawa opóź-
nienia publikacji Dziennika Ustaw z ustawą o tak 
zwanych rajach podatkowych, skutkiem czego były 
straty budżetu państwa szacowane na kilka miliardów 
złotych. Sprawa miała być przedmiotem badań proku-
ratora, Najwyższej Izby Kontroli oraz CBA, miała być 
też przedmiotem kontroli wewnętrznej w kancelarii 
premiera.

Zwracam się do wszystkich adresatów oświad-
czenia o następujące informacje. Jakie ustalenia zo-
stały poczynione w tej sprawie? Czy ustalone zosta-
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(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 05)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze, w trybie uzupełnienia.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę senatora sekretarza o odczytanie komunikatów.
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma komunikatów. Dobrze.
Informuję, że protokół piątego posiedzenia Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zostanie udo-
stępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po 
posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój 
nr 255. Dziękuję.

Zamykam piąte posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator?
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak.)
Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Pani Marszałek, ja nie dopatrzyłem. Ja te trzy 
moje oświadczenia składałem wspólnie z senato-
rem Krzysztofem Słoniem, a tego nie dopowie-
działem. Prosiłbym, żeby to uwzględnić. To tak, 
nie wiem, w trybie sprostowania czy uzupełnienia. 
Dziękuję.



Wyniki głosowań
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  1 R. Ambrozik - - + - + + + + + + + + + + + + 
  2 M. Augustyn + + + + - - ? - - + - - + - + . 
  3 A. Bielan . . . - + + + + + + + + + + + + 
  4 G. Bierecki - - + - + + + + + + + + + + + + 
  5 P. Błaszczyk - - + - + + + + + + + + + + + + 
  6 A. Bobko . . . . . . . . . . . . . . . . 
  7 R. Bonisławski + + + + - - ? - - + - - + - + . 
  8 W. Bonkowski + - + - + + + + + + + + + + + + 
  9 M. Borowski + + ? ? - - - - - + - - + - + . 
  10 B. Borusewicz + + + + - - ? - - + - - + - + . 
  11 B. Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . . . . . . 
  12 M. Budner - - + - + + + + + + + + + + + + 
  13 J. Chróścikowski - - + - + + + + + + + + + + + + 
  14 Z. Cichoń . . + - + + + + + + + + + + + + 
  15 L. Czarnobaj + + + + - - - - - + - - + - + . 
  16 G. Czelej - - . - + + + + + + + + + + + + 
  17 J. Czerwiński - - + - + + + + + + + + + + + + 
  18 D. Czudowska - - + - + + + + + + - + + + + + 
  19 W. Dobkowski - - + - + + + + + + + + + + + + 
  20 J. Dobrzyński - - + - + + + + + + + + + + + + 
  21 R. Dowhan + + + + - - ? - - + - - + - + . 
  22 J. Duda . . + + - - ? - - + - - + - + . 
  23 J. Fedorowicz + + + + - - ? - - + - - + - + . 
  24 P. Florek + + + + - - ? - - + - - ? - + . 
  25 R. Gaweł - - + - + + + + + + + + + + + + 
  26 A. Gawęda - - + - + + + + + + + + + + + + 
  27 S. Gogacz - - + - + + + + + + + + + + + + 
  28 M. Golba - - + - + + + + + + + + + + + + 
  29 A. Grabowski . - + - + + + + + + + + + + + + 
  30 T. Grodzki + + + + - - - - - + - - + - + . 
  31 M. Grubski + + + + - - ? - - + - - + - + . 
  32 J. Hamerski - - + - + + + + + + + + + + + + 
  33 J.M. Jackowski - - + - + + + + + + + + + + + + 
  34 A. Kamiński - - + - + + + + + + + + + + + + 
  35 S. Karczewski - - . . . + + + + + + + + + + + 
  36 W. Kilian + + . . . . . . . . . . . . . . 
  37 K. Kleina + + + + - - ? - - - - - + - + . 
  38 B. Klich + + + + - - ? - - + - - + - + . 
  39 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . . 
  40 M. Koc - - + - + + + + + + + + + + + + 
  41 S. Kogut - - . . . . . . . . . . . . . . 
  42 W. Komarnicki . . + + - - ? + - + - - . - + . 
  43 T. Kopeć . - + - + + + + + + + + + + + + 
  44 M. Kopiczko . - + - + + + + + + + + + + + + 
  45 W. Kraska - - + - + + + + + + + + + + + + 
  46 J.F. Libicki + + + + - - ? - - + - - + - + . 
  47 M. Łuczak - - + - + + + + + + + + + + + + 
  48 J. Łyczak - - + - + + + + + + + + + + + + 
  49 R. Majer - - + - + + + + + + + + + + + + 
  50 R. Mamątow - - + - + + + + + + + + + + + + 
  51 M. Martynowski - - + - + + + + + + + + + + + + 
  52 Ł. Mikołajczyk - - + - + + + + + + + + + + + + 
  53 A. Mioduszewski - - . - + + + + + + + + + + + + 
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
  54 A. Misiołek . . + + - - ? - - ? - - ? - + . 
  55 K. Mróz - - + - + + + + + + + + + + + + 
  56 G. Napieralski + + . . . . . . . . . . . . . . 
  57 J. Obremski . . + + + + + + + ? + + + + + ? 
  58 B. Orzechowska - - + - + + + + + + + + + + + + 
  59 A. Pająk - - + - + + + + + + + + + + + + 
  60 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + - - ? - - + - - + - + . 
  61 G. Peczkis - - + - + + + + + + + + + + + + 
  62 M. Pęk - - . - + + + + + + + + + + + + 
  63 W. Piecha - - + - + + + + + + + + + + + + 
  64 L. Piechota . . + + - - ? - - + - - + - + . 
  65 A. Pociej . . . + - - ? - - + - - + - + . 
  66 M. Poślednik + + + + - - ? - - + - - + - + . 
  67 M. Potoczny - - + - + + + + + + + + + + + + 
  68 K. Probierz . . + - + + + + + + + + + + + + 
  69 Z. Pupa - - + - + + + + + + + + + + + + 
  70 K. Radziwiłł . . . . . . . . . . . . . . . . 
  71 M. Rocki . . + . . . . . . . . . . . . . 
  72 T. Romańczuk . . + - + + + + + + + + + + + + 
  73 J. Rotnicka + + + + - - ? - - + - - + - + . 
  74 J. Rulewski + + . . . - ? - - - - - + - + . 
  75 J. Rusiecki - - + - + + + + + + + + + + + + 
  76 S. Rybicki + + + + - - ? - - - - - + - + . 
  77 C. Ryszka - - + - + + + + + + + + + + + + 
  78 J. Sagatowska - - . . . . . . . . . . . . . . 
  79 M. Seweryński - - + - + + + + + + + + + + + + 
  80 K. Słoń . . + - + + + + + + + + + + + + 
  81 W. Sługocki + + . + - - ? - - + - - + - + . 
  82 A. Stanisławek - - + - + + + + + + + + + + + + 
  83 L. Staroń - - + + + + + + + + + + + + + . 
  84 G. Sztark + + + + - - - - - ? - - + - + . 
  85 A. Szwed - - + - + + + + + + + + + + + + 
  86 A. Szymański - - + - + + + + + + + + + + + + 
  87 R. Ślusarz - - + - + + + + + + + + + + + + 
  88 P. Termiński . . + + ? ? ? - - + + + + ? + + 
  89 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . 
  90 A. Warzocha . . . . . . . . . . . . . . . . 
  91 J. Wcisła + + + + - - ? - - + - - + - + . 
  92 K. Wiatr - - + - + + + + + + + + + + + + 
  93 J. Włosowicz - - + - + + + + + + + + + + + + 
  94 A. Wojtyła - - + - + + + + + + + + + + + + 
  95 A. Zając - - + - + + + + + + + + + + + + 
  96 J. Zając ? ? . . . . . . . . . . . . . . 
  97 B. Zdrojewska + + + + - - ? - - + - - + - + . 
  98 P. Zientarski + + + + - - ? - - - - - + - + . 
  99 J. Żaryn - - + - + + + + + + + + + + + + 
 
  Głosujących 77 80 80 85 85 87 87 87 87 87 87 87 86 87 87 58 
  Za 26 25 79 29 57 58 58 59 58 80 58 59 84 58 87 57 
  Przeciw 50 54 0 55 27 28 4 28 29 4 29 28 0 28 0 0 
  Wstrzymało się 1 1 1 1 1 1 25 0 0 3 0 0 2 1 0 1 
                 





Przemówienia i oświadczenia 
senatorów 
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niewygłoszone 

podczas 5. posiedzenia Senatu
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Jest rzeczą oczywistą, że nowelizację ustawy budżetowej na rok 2015 spowodował spadek o blisko 10 mld zł 
dochodów budżetowych. Ponadto tę nowelizację Ministerstwo Finansów uzasadniło prognozą znacznie niższych 
od tych założonych przez rząd PO-PSL dochodów z podatku VAT, i to aż o 13,3 mld zł. Bodaj z tego widać, że 
nowelizacja zmierza do urealnienia dochodów i wydatków budżetowych.

Osobiście nie dziwię się krytycznym opiniom opozycji, która uważa, że nie ma potrzeby nowelizacji tego-
rocznej ustawy budżetowej, a pieniądze mają posłużyć realizacji w przyszłym roku obietnic wyborczych PiS. 
Mówiąc w skrócie: obecny rząd potrzebuje pieniędzy, aby zrealizować w przyszłym roku obietnice wyborcze 
kosztem podniesienia deficytu w tym roku. Temu miałaby również służyć przegłosowana w Sejmie zmiana tzw. 
reguły wydatkowej. To pozwoli wydać w przyszłorocznym budżecie o ponad 5 mld zł więcej, niż wynikałoby 
to z brzmienia reguły wydatkowej w dotychczasowym kształcie.

Nawet jeśli zgodzić się z taką argumentacją, to musi zadziwiać determinacja opozycji, ta krytyka polityki 
finansowej Prawa i Sprawiedliwości, aby nic nie dać Polakom, w żaden sposób nie zaradzić trudnej sytuacji 
demograficznej oraz ekonomicznej państwa. Konkretnie, nie wolno nam dać 500 zł na każde dziecko, nie 
należy obniżać wieku emerytalnego, nie wolno opodatkować banków oraz wielkich sieci handlowych. Tylko 
dodam, że taki podatek istnieje w wielu krajach. U nas podatek od hipermarketów mógłby przynieść 2 mld zł, 
a podatek bankowy – 5,5 mld zł.

Opozycji nie obchodzi, że na te rozwiązania czekają Polacy, że na te pieniądze czekają wielodzietne rodziny, 
czekają przedsiębiorcy, czekają bezrobotni.

Co najważniejsze, budżet na 2016 r. jest bezpieczny, trzyma deficyt w ryzach, a zarazem realizuje prioryte-
towy program wsparcia rodzin. Inflacja ma wynieść 1,7%, stopa bezrobocia na koniec 2016 r. – 9,7%, a wzrost 
gospodarczy – 3,8%. Dochody budżetu zaplanowano na 313,788 mld zł, a wydatki na blisko 368,528 mld zł. 
Deficyt budżetowy wyniesie 54,7 mld zł, czyli 2,8% produktu krajowego brutto. Nie przekroczy więc granicy 
3% PKB. Gdyby tak się stało, Komisja Europejska mogłaby zdecydować o wprowadzeniu tzw. procedury nad-
miernego deficytu, a w efekcie wymuszać ograniczenie wydatków z budżetu państwa.

Jeszcze raz przypomnę: rządowy program ma dwa wymiary – demograficzny i ekonomiczny. Demograficzny 
– aby skłonić obywateli do posiadania większej liczby dzieci. Ekonomiczny – aby zatrzymać emigrację zarob-
kową. Dlatego takie, a nie inne rozwiązania znalazły się w budżecie na ten rok i na rok przyszły.
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Przemówienie senatora Roberta Dowhana  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Jeśli chodzi o ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, to trwające długo prace nad wprowadze-
niem systemu związane są przede wszystkim z wielkością systemu, ponieważ będzie on obejmował bardzo dużą 
liczbę użytkowników w rejestrze centralnym. Dodatkowo ma zostać stworzona baza posiadaczy kart parkingo-
wych oraz centralna ewidencja kierowców. Ten rozwój teleinformatyczny jest potrzebny, ale też nieunikniony. 
Mają to być rozwiązania spójne i bezpieczne, przyjazne dla użytkownika. Wobec tego poprę omawianą ustawę.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Ambrozika

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do rzecznika praw obywatelskich 
Adama Bodnara oraz do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka

Proszę, żeby wszyscy adresaci wystąpienia zechcieli wejrzeć w toczące się postępowanie karne nr III K 
518/11 Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu (w II instancji sprawa XVII Ka 1289/13 
Sądu Okręgowego w Poznaniu), w którym doszło do wydania wyroku uniewinniającego w stosunku do A. Z. 
oskarżonego o czyny molestowania seksualnego w stosunku do małoletniej córki.

Problem dostrzeżony przeze mnie w tej sprawie polega na tym, że w postępowaniu sądowym nie została 
dopuszczona do reprezentowania dziecka jego matka ani nikt z kręgu najbliższej rodziny, natomiast sąd do 
reprezentacji dziecka wyznaczył osobę wskazaną przez oskarżonego ojca, co czyni taką reprezentację rodzajem 
fikcji prawnej. Taka sytuacja w moim przekonaniu absolutnie zagraża prawom dziecka, które w procesie karnym 
dotyczącym przestępstwa na jego szkodę nie są należycie reprezentowane, taka sytuacja w moim przekonaniu 
zagraża zarówno dobru dziecka, jak i prawidłowemu wymiarowi sprawiedliwości.

Pana Prokuratora Generalnego proszę ponadto o szczególny nadzór i monitorowanie sprawy wymienionej 
w moim piśmie, istnieje bowiem uzasadnione przypuszczenie, że w tej sprawie przy stosunkowo mocnych do-
wodach potwierdzających molestowanie doszło do wydania wyroku uniewinniającego, ponadto zastanawiający 
jest długi czas trwania postępowania odwoławczego ‒ ponad dwa lata mijają od wpływu apelacji i wyrok w II 
instancji nie zapadł.

Proszę, by ta sprawa stała się przedmiotem wnikliwej analizy, możemy mieć tu bowiem do czynienia zarówno 
z naruszeniem prawa pokrzywdzonego dziecka, jak i z nierzetelnym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.

Matka dziecka, pani M. B.-Z., podnosi również okoliczność, że jako świadek w sprawie karnej występuje 
osoba będąca biegłą w toczącym się równocześnie procesie rozwodowym rodziców dziecka, która – jak wynika 
z twierdzeń pani B.-Z. – w wymienionej sprawie rozwodowej wydawała opinię o braku molestowania dziecka, 
mimo że nie miała żadnego kontaktu z dzieckiem.

Rafał Ambrozik
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wiesława Dobkowskiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Mając na uwadze troskę o przestrzeganie prawa i rozwój demokratycznych idei przyświecających pełnionym 

przez senatorów funkcjom, czuję się zobowiązany do wyjaśnienia kilku kwestii.
Otrzymałem informację, że pełniący obowiązki wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego pan 

J.  W. nie posiada wymaganych prawem uprawnień do zajmowania przedmiotowego stanowiska. Jak wynika 
z przepisów prawa, a w szczególności z art. 80 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(DzU 2013.1409 z dnia 29 listopada 2013 r.), zadania nadzoru budowlanego wykonuje wojewoda przy pomocy 
wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wcho-
dzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Zgodnie natomiast z art. 87 ust. 1 wyżej wymienionej 
ustawy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego powołuje i odwołuje wojewoda za zgodą głównego 
inspektora nadzoru budowlanego.

Na podstawie tabeli nr IV (dotyczącej pracowników zatrudnionych w komendach, inspektoratach i innych 
jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i 
straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży) stanowiącej załącznik nr 3 
(tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji) do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w 
sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych 
w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (DzU 2010.27.134 z dnia 22 lutego 2010 r.) 
wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest obowiązany posiadać wymagania kwalifikacyjne w postaci 
wykształcenia wyższego, uprawnień budowlanych bez ograniczeń oraz stażu siedmiu lat pracy.

Według otrzymanych przeze mnie informacji pan J. W. posiada przygotowanie zawodowe upoważniające 
do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie 
instalacji sanitarnych. Ponadto wyżej wymieniona decyzja stanowi, że pan J.W. jest upoważniony do:

1) kierowania, nadzorowania i kontrolowana budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania 
konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie ograniczonym 
do instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, c.o. i gazowych;

2) sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie ograniczonym do instalacji wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych, c.o. i gazowych.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż pan J. W. nie spełnia wszystkich ustawowych wymagań 
wskazanych w przedmiotowym rozporządzeniu, tj. uprawnień budowlanych bez ograniczeń, gdyż posiada 
uprawnienia budowlane w zakresie ograniczonym do instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, c.o. i gazowych, 
co niewątpliwie nasuwa poważne wątpliwości w przedmiocie powołania pana J. W. na stanowisko pełniącego 
obowiązki wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. To 
w konsekwencji budzi poważne wątpliwości prawne.

W związku z powyższym proszę o sprawdzenie prawdziwości otrzymanych przeze mnie informacji oraz 
odpowiedzi na poniższe pytania.

Czy pan J. W. spełnia wymogi ustawowe związane ze stanowiskiem pełniącego obowiązki łódzkiego in-
spektora nadzoru budowlanego?

Czy można odwołać ze stanowiska osobę pełniącą obowiązki wojewódzkiego inspektora nadzoru budow-
lanego, która nie spełnia ustawowych wymogów, a jeżeli tak, to jak wygląda procedura odwołania?

Czy decyzje wydane przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego (również przez pełniącego 
obowiązki), powołanego i pełniącego funkcję bez wymaganych na tym stanowisku uprawnień, są ważne i 
wiążące dla adresata decyzji?

W przypadku potwierdzenia otrzymanych przeze mnie informacji o braku odpowiednich uprawnień pana J. 
W. do pełnienia obowiązków wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego proszę o doprowadzenie obecnej 
sytuacji do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.

Z poważaniem 
Wiesław Dobkowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego oraz 
do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej uważam, że rozwój infrastruktury winien być jednym z prioryteto-

wych działań, zarówno w skali krajowej, jak i regionalnej. Na szczególną uwagę zasługują inwestycje kolejowe. 
Województwo lubuskie od lat podejmuje działania na rzecz realizacji kolejnych projektów we wspomnianym 
zakresie.

Kontynuując działania w omawianym tu obszarze, Zarząd Województwa Lubuskiego do najważniejszych 
inwestycji kolejowych zaliczył rewitalizację linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wielkopolski, 
modernizację linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk, II etap. W 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w osi priorytetowej 5. Transport, w ramach 
działania 5.2., zaplanowano projekt dotyczący rewitalizacji linii kolejowej nr 14 na odcinku Żagań – Żary – 
Forst oraz na odcinku granica województwa – Żagań (długość na terenie województwa lubuskiego: 79,773 km).

Zarząd województwa planował wspomniane inwestycje, zakładając, że poziom dofinansowania powinien 
być podobny do przyjętego w przypadku wcześniejszych inwestycji we wspomnianym zakresie i wynieść nie 
więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych, do wysokości dostępnych środków. Ostatnie informacje docierające z 
ministerstw wskazują na to, że zarówno PKP PLK S.A, jak i ministerstwa oczekują od IZ RPO-L2020 weryfikacji 
założeń dotyczących poziomu dofinansowania oraz ustalenia go w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Dokonywanie zmian takiego typu na obecnym etapie jest niemożliwe i może przyczynić się do braku moż-
liwości zrealizowania programu. Ponadto założenia dotyczące wsparcia powinny odnosić się bezpośrednio do 
poszczególnych regionów, być zindywidualizowane.

Odrębną kwestię stanowi natomiast planowana inwestycja rezerwowa: rewitalizacja linii kolejowych nr 14 
oraz 275 na wspomnianych wcześniej odcinkach. Jest ona ważna na poziomie zarówno regionu, jak i kraju. 
Rewitalizacja wspomnianych odcinków znacząco poprawiłaby ruch kolejowy z Dolnego Śląska przez Lubuskie 
do zachodniej granicy państwa i dalej, do Berlina. W związku z tym wnoszę o wpisanie wspomnianej inwestycji 
na listę zasadniczą – nie rezerwową – w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Jest to również warunkowa 
inwestycja w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Lubuskiego.

W związku z przedstawionymi tu kwestiami proszę o informacje na temat możliwości obniżenia wysokości 
kosztów kwalifikowanych ze strony ministerstw oraz o zwrócenie uwagi na zasadność inwestycji we wspo-
mnianym zakresie w odniesieniu do obecnej sytuacji prawnej. Realizacja działań mających na celu rozbudowę 
infrastruktury kolejowej znacznie poprawi komunikację w regionie.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań zmierzających ku usprawnieniu procedury 

przejeżdżania przez bramki na autostradach podczas powstania sytuacji kryzysowej, takiej jak wypadek drogowy.
Będąc aktywnym uczestnikiem ruchu drogowego, wielokrotnie byłem świadkiem sytuacji, w których na 

polskich autostradach podczas wypadku tworzyły się gigantyczne korki, sięgające dziesiątek kilometrów. Taka 
sytuacja spowodowana była między innymi pobieraniem opłat i ciągłym blokowaniem ruchu przez szlabany 
drogowe umieszczone na autostradowych bramkach. Niejednokrotnie sytuacja taka ma miejsce w ekstremal-
nych warunkach pogodowych: latem w upale, bez dostępu do wody pitnej i cienia; zimą, gdy jest mróz. Korki 
tworzą się z dala od MOP, stacji benzynowych, osoby w nich uwięzione nie mają zapewnionych podstawowych 
warunków sanitarnych, po drodze może także zabraknąć paliwa.

W związku z tym wnoszę o wprowadzenie stosownych przepisów zobowiązujących do podniesienia szlaba-
nów na bramkach autostradowych oraz niepobierania opłat w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Z pewnością 
wpłynie to na szybsze rozwiązanie problemu tworzenia się gigantycznych korków, poprawę warunków jazdy i 
komfortu kierowców oraz podróżnych. Działania w tym zakresie są ważne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Dotarły do mnie informacje o ograniczeniu przez spółkę PKP Intercity SA kursowania pociągu nr IC 48100 

„Gwarek” i skróceniu jego trasy do relacji Koszalin – Katowice – Koszalin. W poprzednim rozkładzie jazdy 
pociąg ten kursował codziennie na trasie Słupsk – Koszalin – Katowice – Koszalin – Słupsk. Mieszkańcy regionu 
nie rozumieją, dlaczego skrócono trasę tego pociągu do Koszalina, skoro czas przejazdu z Koszalina do Słupska 
wynosi tylko 48 minut i z powodzeniem pociąg ten mógłby nadal kursować w relacji Słupsk – Katowice – Słupsk. 
Wyeliminowanie kursowania pociągu „Gwarek” ze Słupska powoduje konieczność dojeżdżania pasażerów do 
Koszalina lub Szczecinka, ograniczenie mieszkańcom Słupska możliwości dojeżdżania do Katowic i dalej na 
południe Polski, a co za tym idzie ograniczenie dostępu społeczności Słupska i mieszkańców miejscowości 
leżących na trasie tego pociągu na przykład do usług specjalistycznych szpitali klinicznych znajdujących się 
w Poznaniu i na południu Polski.

Zwracam się z prośbą o wyeliminowanie postępującego wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców środ-
kowej części Pomorza. Jakie przesłanki warunkują tak niekorzystne dla mieszkańców zmiany rozkładu jazdy 
pociągów? Czy ministerstwo oraz spółka PKP Intercity SA mają w swoich planach działania zmierzające do 
zwiększenia dostępu mieszkańców regionu słupskiego do komunikacji kolejowej?

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przeze mnie na osiemdziesiątym drugim posiedzeniu Senatu RP 
VIII kadencji 1 października 2015 r., skierowane do minister infrastruktury i rozwoju, otrzymałem informa-
cję, że wydłużenie trasy pociągów EIC Premium (Pendolino) do Słupska wymaga uzyskania zgody Komisji 
Europejskiej. Proszę o informację, czy spółka PKP Intercity SA zwróciła się do Komisji o taką zgodę? Czy 
ministerstwo zamierza inicjować i wspierać działania mające na celu zwiększanie dostępności transportu ko-
lejowego dla mieszkańców Słupska i stacji pośrednich?

W związku z przedstawionymi argumentami proszę o wnikliwe przyjrzenie się kwestii rozkładu jazdy pocią-
gów oraz przychylne ustosunkowanie się do mojej prośby, popartej przekazywanymi mi apelami mieszkańców.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Łyczaka

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Budowa drugiego stopnia na zaporze we Włocławku to projekt kluczowy dla bezpieczeństwa publicznego 

w regionie, ponieważ zapora zbudowana w 1970 r. już od ponad czterdziestu lat funkcjonuje bez przewidzia-
nego w projekcie podparcia cofką kolejnego stopnia. Powoduje to ciągłą erozję dna i obniżanie poziomu wody 
w dolnym stanowisku. Obiekt wymaga trwałego zabezpieczenia przed katastrofą, a region – zwiększenia 
bezpieczeństwa powodziowego. Zdaniem ekspertów, którzy od wielu lat prowadzili badania konstrukcji oraz 
elementów i urządzeń znajdujących się pod powierzchnią wody, trwałe bezpieczeństwo zapory zapewni jedy-
nie budowa drugiego stopnia, który podwyższy zwierciadło wody do odpowiedniego poziomu, oraz budowa 
hydroelektrowni. Hydroelektrownia zapewni także możliwość pozyskiwania czystego prądu. W związku z 
warunkami ekologicznymi, które Polska musi spełnić po akcesji do Unii Europejskiej, takie rozwiązanie przy-
niosłoby niezmierne korzyści. Inwestycja w stopień wodny w rejonie Nieszawa-Ciechocinek przyczyni się zatem 
do likwidacji zagrożeń powodziowych na Nizinie Ciechocińskiej oraz likwidacji zagrożeń, które wynikają z 
samodzielnej eksploatacji zapory we Włocławku.

Pragnę zauważyć, że specustawa powodziowa daje specjalne uprawnienia w zakresie okresu wydania decyzji 
środowiskowej. Ustawa ta umożliwia rozpoczęcie projektowania i daje prawo wykupu działek, w tym przypad-
ku ponad pięciuset. 61% działek jest w rękach prywatnych, z czego około 1% ma nieustalonych właścicieli, co 
oznacza przedłużenie postępowania z uwagi na konieczność przeprowadzenia procedury stwierdzenia nabycia 
spadku.

Budowa stopnia obejmuje dziesięć gmin, które wypracowały porozumienie co do trybu i sposobu realizacji 
przedsięwzięcia oraz procedury wydania decyzji środowiskowej. Trzeba przy tym zdawać sobie sprawę z tego, 
iż blisko dwa kolejne lata od chwili uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej może zająć przygotowanie 
projektu budowlanego, przeprowadzenie uzgodnień i finalnie uzyskanie pozwolenia na budowę oraz załatwienie 
wszystkich innych formalności.

Chciałbym również zwrócić uwagę na to, że oprócz zniwelowania zagrożenia powodziowego budowa zapo-
ry stanowi szansę na rozwój gospodarczy regionu opierający się na zbiorniku wodnym (żegluga, energetyka, 
nawodnienie). Znamiennym skutkiem budowy drugiego stopnia na zaporze we Włocławku będzie znacząca 
poprawa stosunków wodnych. Zmiana poziomu wód przyczyni się do zahamowania niekorzystnego zjawiska 
stepowienia Kujaw i poprawi tym samym sytuację rolnictwa w tym regionie.

W związku z tym kieruję do Pana Ministra następujące pytania.
1. Czy Pan Minister dostrzega niezbędność wybudowania drugiego stopnia wodnego w rejonie Nieszawa-

Ciechocinek?
2. Jakie konsekwencje miałoby ewentualne pęknięcie tamy we Włocławku? Proszę o podanie obszaru, 

jaki byłby zalany, liczby ludności, która byłaby poszkodowana, oraz szacowanego rozmiaru szkód w sytuacji 
zaniechania budowy drugiego stopnia zapory w rejonie Nieszawa-Ciechocinek.

3. Czy ministerstwo podejmie kroki, jeśli tak, to jakie i kiedy, aby wybudować kolejny stopień wodny na 
Wiśle w rejonie Nieszawa-Ciechocinek?

4. Czy jest możliwe podjęcie negocjacji z organizacjami ekologicznymi w celu uniknięcia procedury zwią-
zanej z zaskarżeniem decyzji środowiskowej, co może spowodować opóźnienie budowy o kolejne lata?

Józef Łyczak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z zapytaniem w sprawie likwidacji weekendowych połączeń kolejowych Regio pomiędzy Suchą 

Beskidzką a Żywcem, na odcinku linii kolejowej nr 97. Z informacji przekazanych mi przez środowiska zajmu-
jące się kwestią utrzymania niniejszego połączenia wynika, że pociągi pomiędzy Suchą Beskidzką a Żywcem 
zaczęły kursować w styczniu br. po niemal pięciu latach przerwy. Przewoźnik Przewozy Regionalne uruchomił 
je na okres roku przy dogodnym skomunikowaniu z pociągami w kierunku Krakowa i Zakopanego, licząc na 
pozytywny oddźwięk tej decyzji u marszałków województw małopolskiego i śląskiego, które to samorządy 
miałyby dofinansować, a następnie zrewitalizować linię.

Od momentu przywrócenia ruchu na tej linii przewożono coraz więcej pasażerów, głównie studentów i tu-
rystów. Obecnie dwie pary pociągów przewożą niemal stu pasażerów w czasie weekendu, a liczba ta stale się 
powiększa. Zapotrzebowanie na połączenia do Krakowa jest bardzo duże – przewoźnicy wykorzystujący busy 
codziennie odbywają ponad sto kursów do Krakowa. Tymczasem zarząd województwa małopolskiego podjął 
decyzję o likwidacji relacji, a Przewozy Regionalne, mimo pozytywnych deklaracji samorządu województwa 
śląskiego, nie są w stanie same uratować połączenia ze względu na uwarunkowania ekonomiczne.

Podejmując decyzję o likwidacji połączenia, pominięto całkowicie czynniki społeczno-ekonomiczne, 
dostępność komunikacyjną i koszt alternatywnych środków transportu, dojazdu do pracy, wzmożony ruch tu-
rystyczny na przykład związany z miejscami kultu religijnego, dojazdem studentów do ośrodków kształcenia 
czy perspektywy rozwoju gospodarczego regionu. Samorządy, przez teren których przebiegają przewidziane 
do zamknięcia linie kolejowe, deklarują wolę współpracy w celu utrzymania linii nr 97 na odcinku Sucha 
Beskidzka – Żywiec, która ma wyjątkowo bogate walory turystyczne i ekologiczne oraz widokowe.

Przejazd pociągiem na omawianej trasie znacznie skraca czas przejazdu z aglomeracji górnośląskiej w rejon 
Podhala, umożliwiając jednocześnie odwiedzenie okolic Beskidu Żywieckiego i Wysokiego. Na odcinek Sucha 
Beskidzka – Żywiec nie można patrzeć jedynie przez pryzmat jego regionalnego znaczenia. Do końca sierp-
nia 2015 r. kursowały tam weekendowe pociągi InterRegio „Giewont” i „Szyndzielnia” relacji Częstochowa 
– Zakopane i Wrocław – Zakopane, cieszące się ogromną popularnością, gdyż stanowiły jedynie połączenie 
kolejowe Śląska z Podhalem. Przewoziły one nawet ponad dwustu pasażerów w trakcie jednego kursu, co 
świadczy o potencjale tej linii.

Likwidacja linii odbije się zdecydowanie niekorzystnie na rozwoju gospodarczym regionów Podbeskidzia, 
Śląska i Małopolski, co bardzo niepokoi samorządowców, którzy podkreślają, że konieczne jest nie tylko utrzy-
manie funkcjonowania lokalnego transportu w jego obecnym kształcie, ale również zwiększenie jego udziału 
w wykonywanych przewozach.

W związku z przedstawionym tematem zapytuję Pana Ministra o następujące kwestie.
1. Jakie kroki zamierza lub może podjąć Pan Minister, aby nie dopuścić do zamknięcia linii kolejowej nr 97 

na odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec?
2. Co ewentualnie stanie się z infrastrukturą kolejową na wyłączonych odcinkach? Czy ktoś będzie odpowia-

dał – a jeżeli tak, to kto i na jakich warunkach – za jej należyte zabezpieczenie przez zniszczeniem, dewastacją?

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

W związku z niezadowoleniem społecznym, wyrażanym przez Stowarzyszenie „Zdrowe środowisko do 
życia”, towarzyszącym planowaniu i budowie elektrowni wiatrowych, tak zwanych farm wiatrowych, w 
gminie Rudniki (kod pocztowy 46-325), zwracam się z prośbą o opracowanie zmian prawnych skutkujących 
jednoznacznym określeniem minimalnej odległości, na przykład 1200 m, masztów z wirnikami łopatkowymi, 
tak zwanych wiatraków, o określonej mocy nominalnej, na przykład większej niż 50 kW, od miejsc stałego 
zamieszkania ludzi.

Brak tego rozwiązania w przedmiotowym przypadku doprowadził do konfliktów społecznych rozgrywa-
jących się na salach organów władzy samorządowej, władzy wojewódzkiej, w gabinetach parlamentarzystów 
oraz w sądach powszechnych. Wobec lobbingu, datków finansowych przekazywanych przez inwestora na 
rzecz gminy, nieścisłości zapisów prawa oraz braku porozumienia pomiędzy inwestorem, władzami gminy i 
grupą mieszkańców dochodzi do realizacji zadania, czyli budowy farmy wiatrowej, nieznajdującego akceptacji 
lokalnej społeczności.

Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzego 
Szmita

W związku z kolejnym groźnym wypadkiem drogowym, do jakiego doszło na skrzyżowaniu drogi krajowej 
nr 38 (Głubczyce – Kędzierzyn-Koźle) z drogą nr 45 (Opole – Racibórz) oraz publicznymi oświadczeniami po-
słów i senatora ziemi opolskiej ubiegłej kadencji, że skrzyżowanie to ma niebawem zostać poddane modyfikacji 
(ma zostać zbudowane rondo), a zamiar ten znajduje potwierdzenie w planach inwestycji drogowych, zwracam 
się z pytaniem o termin realizacji planowanej modyfikacji, budowy ronda na wskazanym skrzyżowaniu oraz 
szczegółowy zakres planowanych działań. Zabudowywanie tego skrzyżowania znakami świetlnymi ostrze-
gawczymi oraz tak zwaną tarką nałożoną na nawierzchnię, na co poniesione zostały nakłady inwestycyjne, nie 
spełniają swojego zadania, jakim jest wyeliminowanie wypadków na tym skrzyżowaniu.

W Kędzierzynie-Koźlu znajdują się jedne z największych w kraju zakładów chemicznych. Należą one do 
Grupy Azoty i zajmują się produkcją nawozów sztucznych, alkoholi OXO, plastyfikatorów oraz innych związ-
ków chemicznych. Z powodu braku obwodnicy niebezpieczne substancje chemiczne są transportowane przez 
centrum miasta. 

W związku ze składanymi przez lokalnych parlamentarzystów od kilkunastu lat obietnicami ‒ obwodnica w 
pewnym momencie była już w planie realizacji, lecz w poprzedniej kadencji została z niej wykreślona z uwagi 
na „przeterminowanie się” stosownych pozwoleń ‒ zwracam się z prośbą o określenie możliwości realizacji 
obwodnicy w czasie obecnej kadencji.

Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku z niepokojącymi sygnałami od rodziców, nauczycieli oraz samorządowców z mojego regionu 

odnośnie do planowanych zmian organizacyjno-strukturalnych dotyczących szkół podstawowych i gimnazjów 
zwracam się z apelem o ewentualną rewizję zasadności lub odroczenie w czasie terminu realizacji procedury 
przekształceń oddziałów przedszkolnych w przedszkola i tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych.

Zmiana, o której mowa w kontekście przepisów rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 31 grudnia 
2014 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełnić lokal, w którym jest prowadzone 
przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych 
zorganizowanych w szkole podstawowej (DzU 2015 r. poz. 20), pociąga za sobą konieczność poniesienia zna-
czących nakładów finansowych związanych z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów prawnych wchodzą-
cych w życie. Istniejące rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego po wielu latach funkcjonowania 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych są optymalne, a w związku z ich uzyskaniem samorząd 
poniósł już określone koszty.

Kolejna obawa związana z dokonywanymi zmianami dotyczy powrotu do sytemu nauczania w klasach I-VIII 
przy jednoczesnym obowiązku gmin co do zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego 
dzieci od trzeciego roku życia. Przekształcenia te spowodują, że do utworzonych zespołów szkolno-przedszkol-
nych w perspektywie czasu trafią dzieci o ogromnym zróżnicowaniu wiekowym i odmiennych potrzebach, co 
rodzi poważne obawy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i adekwatnych warunków opieki, wychowania 
i edukacji.

Szanowna Pani Minister, proszę o zwrócenie uwagi na wyżej wymieniony problem i o odpowiedzi na na-
stępujące pytania.

Czy Pani Minister również dostrzega opisany powyżej problem?
Czy od dnia 1 września 2016 r. w szkołach, gdzie obecnie funkcjonują tylko oddziały rocznego przygotowania 

przedszkolnego dla dzieci pięcio-, sześcioletnich, będzie trzeba zapewnić opiekę i wychowanie dla dzieci od 
trzeciego roku życia? Jeśli tak, oznaczać to będzie konieczność rozbudowy budynków szkolnych, gdyż obecnie 
nie ma możliwości utworzenia w nich pełnych przedszkoli. Wiąże się to z ogromnymi nakładami finansowymi. 
Czy przewidziane są środki na przynajmniej dofinansowanie tych działań inwestycyjnych?

Jaki sens praktyczny ma tworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej gminy?
W jaki praktyczny sposób przekształcenie jednego oddziału przedszkolnego w przedszkole zmieni warunki 

funkcjonowania tego oddziału?

Z poważaniem 
Marian Poślednik 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi zwracam się z zapytaniem, czy prawdą jest, że 

decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji pan Paweł Wojtunik, były szef CBA, został pozbawiony 
ochrony przez Biuro Ochrony Rządu.

Czy Pan jako przedstawiciel rządu RP wiedział, że mimo grożącego mu niebezpieczeństwa, a wręcz zagro-
żenia życia, „zdejmując” ochronę przyznaną wcześniej funkcjonariuszowi, który przez wiele lat rozpracowywał 
przedstawicieli mafii i gangów, naraża Jego i Jego bliskich na poważne zagrożenie utraty życia?

Czy państwo polskie stać jest na pozbywanie się wybitnego fachowca w zakresie przestępczości zorganizo-
wanej i „wystawianie” go na zemstę gangsterów?

Z wyrazami szacunku 
Grażyna Sztark
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Oświadczenie złożone 
przez senator Alicję Zając

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Zwracam się do Pani Minister w sprawie realizacji projektu „Rewizja i rozbudowa istniejących rozwiązań 

ustawowych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne na rzecz włączenia społecznego osób 
niepełnosprawnych oraz wypracowanie nowych rozwiązań w tym zakresie”.

Z pisma pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych nr BON-II.0702.8.2015.MR z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. wynika, że MPiPS planuje w zakresie kreowania wsparcia osób niepełnosprawnych w ramach 
działania 2.6 Programu Operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój” 2014–2020 zrealizować wymieniony projekt, 
który ma pozwolić między innymi na dodanie do obecnego systemu wsparcia nowych instrumentów, zapew-
niających osobom niepełnosprawnym możliwie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Z uwagi na brak jakichkolwiek komunikatów w tej materii uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na 
pytanie: jaki jest stan realizacji tego projektu oraz kto odpowiada za jego wdrożenie?

Bardzo proszę o pilną odpowiedź.

Alicja Zając
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Oświadczenie złożone 
przez senator Alicję Zając

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków 

państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (DzU 
z 2004 r. nr 88, poz. 808, z późn. zm.) wynika, że wysokość środków, jakie Prezes Zarządu PFRON przekazuje 
na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej samorządowi:

– wojewódzkiemu, na realizację zadań określonych w art. 35 ust.  1 pkt 4–6 oraz art.  36 ustawy o rehabilitacji,
– powiatowemu, na realizację zadań określonych w art. 11 ust. 12a, art. 13, art.  26, art.  26d–26f, art. 35a 

ust.  1 pkt 7 i 8, art.  36 oraz art. 40 i art. 41 ustawy o rehabilitacji,
zależy zasadniczo od:
– ogólnej liczby osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy,
– ogólnej liczby osób z orzeczeniami o niepełnosprawności (dzieci i dorosłych) oraz wskaźników częstości 

niepełnosprawności orzeczonej wśród określonych grup osób według dostępnych danych GUS,
– kwot zobowiązań z tytułu realizacji umów z zakresu rehabilitacji zawodowej zawartych przez dany sa-

morząd,
– środków przeznaczanych na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania zakładów ak-

tywności zawodowej lub warsztatów terapii zajęciowej.
Z przedstawionych informacji wynika, że wysokość środków na wymienione zadania otrzymywanych 

przez samorządy w żadnej mierze nie zależy od zamożności poszczególnych samorządów, na przykład wkładu 
samorządu wojewódzkiego w PKB czy też dochodów własnych samorządu powiatowego. Ponieważ uważam 
takie rozwiązanie za błędne w obliczu corocznego braku wystarczających środków na pomoc osobom niepeł-
nosprawnym na terenie najuboższych samorządów, a także w obliczu innych przepisów pomocowych, które 
prawie każdorazowo uzależniają wysokość wsparcia od dochodów beneficjenta, bardzo proszę o informację, czy 
ministerstwo jest gotowe przeprowadzić stosowną analizę zasadności i możliwości wprowadzenia kryterium 
dochodowego odnośnie do przyznawania środków PFRON na 2016 r., obok kryteriów wynikających z algorytmu 
stosowanego dotychczas do wyliczania należnych środków dla poszczególnych samorządów.

Wnoszę też o informację, czy możliwe jest dodanie do środków funduszu na wspomniane zadania także 
środków unijnych.

Nadmieniam też, że wśród osób niepełnosprawnych mieszkających w gminach i powiatach oddalonych od 
dużych centrów istnieje bardzo mała świadomość potrzeby demonstrowania ubytków zdrowia i ubiegania się 
o stosowne orzeczenie o niepełnosprawności, dlatego osoby takie, i pośrednio ich samorządy, są dodatkowo 
dyskryminowane, jeżeli chodzi o podział środków PFRON.

Z uwagi na aktualność tematu bardzo proszę o pilną odpowiedź.

Alicja Zając
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senator Robert Dowhan                          22
podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk                                22
senator Bogdan Borusewicz                     22
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk                                23
senator Bogdan Borusewicz                     23
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk                                23
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senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 23
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk  . . . . . . . . . . . . . . . 24
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 24
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk  . . . . . . . . . . . . . . . 24
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk  . . . . . . . . . . . . . . . 24

Otwarcie dyskusji
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . . 25
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . . 26
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 27
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 28
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . . 29
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . 29
senator Grzegorz Czelej . . . . . . . . . . . . 30
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . . 31
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 32
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . . 34
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . 34
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 35
senator Grzegorz Bierecki . . . . . . . . . . . 35
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 35

Zamknięcie dyskusji
Punkt 2. porządku obrad: ustawa zmieniająca usta-
wę o zmianie niektórych ustaw z związku z realizacją 
ustawy budżetowej

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca Krzysztof Mróz . . . . 36
Zapytania i odpowiedzi

senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . 36
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 36
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 36
senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 37

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk  . . . . . . . . . . . . . . . 37

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 37
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk  . . . . . . . . . . . . . . . 37
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk  . . . . . . . . . . . . . . . 38

Otwarcie dyskusji
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 38
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 40
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . . 42
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . . 42

senator Krzysztof Mróz  . . . . . . . . . . . . 43
Zamknięcie dyskusji

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżeto-
wej na rok 2016

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca Jacek Włosowicz  . . . 43
Wystąpienie przedstawiciela rządu

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk  . . . . . . . . . . . . . . . 44

Zapytania i odpowiedzi
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 46
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk  . . . . . . . . . . . . . . . 46
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 46
senator Andrzej Kamiński . . . . . . . . . . . 47
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Hanna Majszczyk  . . . . . . . . . . . . . . . 47

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o finansach publicznych

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca Arkadiusz Grabowski . . . 47
Zapytania i odpowiedzi

senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 48
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . 48
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 48
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . 49
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 50
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . . 50
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie usta-
wy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator sprawozdawca Krzysztof Mróz . . . . 51
Wystąpienie przedstawiciela rządu

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Marian Banaś .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52
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Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca Jacek Włosowicz  . . . 53

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialne-
go i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca Andrzej Pająk . . . . . 53
Zapytania i odpowiedzi

senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 54
senator Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . . 54

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji  
Tomasz Zdzikot  . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski . . 55

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Zbigniew Babalski . . . . . . . . . . . . . . . 56

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 8. porządku obrad: ustawa zmieniająca usta-
wę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Waldemar Kraska . . . 56

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Gryza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Zapytania i odpowiedzi
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . . 57
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Gryza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 57
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Gryza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Otwarcie dyskusji
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . . 58

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Piotr Gryza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca Grzegorz Peczkis  . . . 59

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialne-
go i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca Andrzej Pająk . . . . . 60
Zapytania i odpowiedzi

senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 60
senator Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . . 60
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 60
senator Grzegorz Peczkis.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . . 62

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa  
Kazimierz Smoliński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63

Punkt 10. porządku obrad: ustawa zmieniająca 
ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca Alicja Zając . . . . . . 63

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Szweda-Lewandowski  . . . . . . . . 64

Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 64
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Szweda-Lewandowski  . . . . . . . . 64
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 64
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Szweda-Lewandowski  . . . . . . . . 64
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 65
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Szweda-Lewandowski  . . . . . . . . 65
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . 65
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Szweda-Lewandowski  . . . . . . . . 65
senator Jan Dobrzyński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Andrzej Szweda-Lewandowski  . . . . . . . . 65

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Komunikaty
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(Obrady w dniu 18 grudnia)

Wznowienie posiedzenia
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem 
Henryka Sienkiewicza

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  67

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . . 69
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 69

Otwarcie dyskusji
senator Czesław Ryszka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70
senator Antoni Szymański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  71
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . . 72
senator Stanisław Gogacz  . . . . . . . . . . . 72
senator Krzysztof Słoń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73

Zamknięcie dyskusji
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Podjęcie uchwały

Wznowienie obrad
Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie 45. rocznicy tragicznych wyda-
rzeń grudniowych na Wybrzeżu

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Grażyna Sztark  . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Michał Seweryński  . . . . . . . . . . . . . . 75

Otwarcie dyskusji
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  75
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . . 76
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . . 76
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 77
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 78
senator Zbigniew Cichoń  . . . . . . . . . . . 79
senator Jan Dobrzyński  . . . . . . . . . . . . 80
senator Adam Gawęda .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  81
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  82
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 82

Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 15. porządku obrad: zmiany w składzie ko-
misji senackich

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki 
i Spraw Senatorskich

senator sprawozdawca  
Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . . 83

Głosowanie nr 4 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84
Niepodjęcie uchwały

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 

budżetowej na rok 2015 (cd.)
Głosowanie nr 5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84
Podjęcie uchwały

Punkt 2. porządku obrad: ustawa zmieniająca usta-
wę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 
ustawy budżetowej (cd.)

Głosowanie nr 6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84
Podjęcie uchwały

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżeto-
wej na rok 2016 (cd.)

Głosowanie nr 7 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84
Podjęcie uchwały

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o finansach publicznych (cd.)

Głosowanie nr 8 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84
Podjęcie uchwały

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych in-
nych ustaw (cd.)

Głosowanie nr 9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84
Podjęcie uchwały

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 
ustaw (cd.)

Głosowanie nr 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Podjęcie uchwały

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego (cd.)

Głosowanie nr 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Podjęcie uchwały

Punkt 8. porządku obrad: ustawa zmieniająca usta-
wę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca  
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . 85

Głosowanie nr 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Podjęcie uchwały

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Infrastruktury

senator sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis  . . . . . . . . . . . . . . . 86

Głosowanie nr 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Podjęcie uchwały

Punkt 10. porządku obrad: ustawa zmieniająca 
ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Podjęcie uchwały
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Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie 45. rocznicy tragicznych wyda-
rzeń grudniowych na Wybrzeżu (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Podjęcie uchwały

Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskie-
go (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Podjęcie uchwały

Punkt 11. porządku obrad: wybór senatorów do 
składu Krajowej Rady Sądownictwa

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Michał Seweryński  . . . . . . . . . . . . . . 87

Wyjaśnienia i pytania
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 87
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 87
senator Zdzisław Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 88
senator Robert Mamątow  . . . . . . . . . . . 88
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 88
senator Czesław Ryszka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 88
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 89
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 89
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 89
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 90
senator Mieczysław Golba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 90
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 90
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 90
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . . 90
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 91
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . . 91
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 91
senator Jacek Włosowicz  . . . . . . . . . . . 92
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 92
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 92
senator Zdzisław Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 93
senator Grzegorz Czelej  . . . . . . . . . . . . 93
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 93
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