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Porządek obrad

16. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r.

1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji Programu Działań Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019.

2. Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

3. Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

4. Ustawa o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

5. Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy bu-
dowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

6. Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw.

7. Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz  
o Krajowym Funduszu Drogowym.

8. Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną 
Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 
się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 
lipca 2015 r.

9. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokra-
tyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania  
i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej 
w Kolombo dnia 6 października 2015 r.

10. Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskie-
go i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadcze-
nia usług COM (2016) 128.

11. Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

12. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

13. Drugie czytanie projektu uchwały w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej  – poseł Elżbieta Rafalska

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Leszek Skiba

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  – podsekretarz stanu Jerzy Szmit

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  – sekretarz stanu Aleksander Bobko

Ministerstwo Obrony Narodowej  – podsekretarz stanu Tomasz Szatkowski

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – minister Krzysztof Jurgiel 
  – sekretarz stanu Zbigniew Babalski 
  – sekretarz stanu Jacek Bogucki 
  – podsekretarz stanu Rafał Romanowski 
  – podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki

Ministerstwo Sprawiedliwości  – sekretarz stanu Patryk Jaki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  – podsekretarz stanu Tomasz Zdzikot

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – sekretarz stanu Jan Dziedziczak

     

Przedstawiciele władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża  
w Gorzowie Wielkopolskim z rektor Elżbietą Skorupską-Raczyńską





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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram szesnaste posiedzenie Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkow-

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana 

senatora Roberta Dowhana oraz senatora Rafała 
Ambrozika.

Szanowni Państwo Senatorowie, 19 kwiet-
nia 2016 r. zmarł Władysław Papużyński, senator 
I kadencji z województwa legnickiego, członek 
Komisji Gospodarki Narodowej, a następnie Komisji 
Rolnictwa.

Bardzo proszę o powstanie i uczczenie minutą 
ciszy pamięci senatora Władysława Papużyńskiego.

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

racz mu dać, Panie…)
(Głosy z sali: A światłość wiekuista niech mu 

świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywa 

w pokoju wiecznym.)
(Głosy z sali: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 

Sejm na szesnastym posiedzeniu w dniach 13 i 14 
kwietnia 2016 r. przyjął wszystkie poprawki Senatu 
do ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami 
materiałów wybuchowych i do ustawy o wstrzymaniu 
sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. 
Ponadto Sejm na tym samym posiedzeniu przyjął 
większość poprawek zgłoszonych przez Senat do usta-
wy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, 
a także do ustawy o zmianie ustawy o materiałach 
wybuchowych przeznaczonych do użytku publicz-
nego oraz niektórych innych ustaw.

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

Informuję, że protokół trzynastego 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 punktu dziesiątego pro-
jektu porządku obrad dotyczącego projektu opinii 
o niezgodności z zasadą pomocniczości, pomimo że 
sprawozdanie komisji senackiej w tej sprawie zostało 
dostarczone w terminie późniejszym niż określony 
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę 
sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przed-
stawioną propozycję. Wobec braku głosów sprzeci-
wu stwierdzam, że Senat przedstawioną propozycję 
przyjął.

Proponuję zmianę kolejności rozpatrywania punk-
tu dziewiątego porządku obrad: ustawa o utworze-
niu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim – i rozpatrzenie go jako punktu dru-
giego. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawioną propozycję. Sprzeciwu 
nie widzę ani nie słyszę. Wobec braku sprzeciwu 
stwierdzam, że Senat przedstawioną propozycję przy-
jął.

Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: 
drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany 
Regulaminu Senatu, druk nr 137 – i rozpatrzenie go 
jako punktu dwunastego; drugie czytanie projek-
tu uchwały w 95. rocznicę wybuchu III Powstania 
Śląskiego – i rozpatrzenie go jako punktu ostatniego 
porządku obrad. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, 
że Wysoka Izba przyjęła przedstawione propozycje. 
Wobec braku sprzeciwu stwierdzam, że Senat przed-
stawione propozycje przyjął.

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

Proszę, pan senator, proszę bardzo.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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16. posiedzenie Senatu w dniu 28 kwietnia 2016 r. 
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji  

Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019. Komunikaty

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: informacja Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi na temat realizacji Programu Działań 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–
2019.

Tekst informacji został państwu dostarczony drogą 
elektroniczną oraz do skrytek senatorskich.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi, pana Krzysztofa Jurgiela. 
Witam pana ministra serdecznie.

Bardzo proszę pana ministra o zabranie głosu 
i przedstawienie informacji.

Oczywiście witam też osoby, które przyszły z pa-
nem ministrem, czyli pozostałych ministrów; już nie 
będę wymieniał nazwisk, ale wszystkich państwa 
bardzo serdecznie witam.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dziękuję serdecznie za możliwość przedstawie-

nia informacji na temat planowanych działań resortu 
rolnictwa, w zasadzie rządu, bo rząd jest jednolitym 
ciałem, a w imieniu rządu ja mam przyjemność pro-
wadzić sprawy związane z trzema działami admini-
stracji rządowej, to znaczy z rolnictwem, rozwojem 
wsi i rynkami rolnymi.

Po objęciu funkcji ministra przygotowaliśmy w re-
sorcie program działań…

(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Maria Koc)
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam, Panie 

Ministrze. Szanowni Państwo, bardzo proszę o ci-
szę, bo ten gwar przeszkadza panu ministrowi i nam 
wszystkim w odbiorze informacji. Proszę o ciszę.)

…którego podstawą jest program rolny Prawa 
i Sprawiedliwości, który przedstawialiśmy i w kam-
panii prezydenta Andrzeja Dudy, i w kampanii do 
parlamentu. Jak wiadomo, uzyskaliśmy dość spore 
poparcie na wsi i chcemy konsekwentnie ten pro-
gram realizować, jednocześnie zdawać parlamentowi 
relacje z tych prac, które realizujemy, a także od-
powiedzieć na pytania, wyjaśnić zagadnienia, które 
być może wzbudzają jakieś kontrowersje, bo jest tu 
możliwość, żeby bezpośrednio się do tego odnieść.

Dokonaliśmy oceny 8 lat funkcjonowania koali-
cji Platforma Obywatelska – Polskie Stronnictwo 
Ludowe. Wszystkie informacje otrzymaliście państwo 
w tym dokumencie, który został państwu przekazany 
i, mam nadzieję, dostarczony. Dzisiaj nie będę mówił 
o ocenie tych 8 lat. Taka debata się odbywała, ona 
ma miejsce cały czas. Dziś powiem o idei naszego 
działania i o bieżących sprawach, problemach, które 
są obecnie rozwiązywane w resorcie.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku, jeśli nie skończymy, to zna-
czy nie wyczerpiemy porządku obrad do godziny 
20.00, to chciałbym w imieniu naszego klubu prosić 
o przerwę od godziny 20.00 do 21.00, ze względów 
technicznych.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze, ogłosimy taką przerwę o godzinie 20.00.
W sprawie porządku, proszę państwa – bo pytanie 

było, czy ktoś co do porządku… Ale tu nie chodziło 
o porządek obrad, tak to rozumiem, tak więc co do 
porządku żadnego wniosku nie ma.

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-
rad szesnastego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej IX kadencji.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że dziś 
o godzinie 12.00 zostanie zarządzona półgodzinna 
przerwa na otwarcie wystawy „Smaki Podkarpacia”.

Jutro obrady zaczynamy o godzinie 9.00, a od go-
dziny 12.00 do 14.00 zostanie zarządzona przerwa 
w obradach. Może być także przerwa w obradach dziś 
od godziny 20.00 do godziny 21.00, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. W każdym razie będziemy o tym pamiętać.

Bardzo proszę pana sekretarza o przeczytanie 
komunikatu.

Senator Sekretarz Robert Dowhan:

Komunikat przypominający o obowiązku złożenia 
oświadczenia o stanie majątkowym.

Pragnę paniom i panom senatorom przypomnieć 
o obowiązku złożenia do dnia 30 kwietnia oświad-
czenia o stanie majątkowym. Oświadczenie to należy 
złożyć w 2 egzemplarzach według stanu na dzień 
31 grudnia 2015 r., dołączając do każdego kopię rocz-
nego zeznania podatkowego PIT. Obowiązek ten wy-
nika z przepisów art. 35 ustawy o wykonywaniu man-
datu posła i senatora, a wzór oświadczenia o stanie 
majątkowym stanowi załącznik do tej ustawy. Wzór 
oświadczenia znajdą państwo również na senackiej 
stronie internetowej, na podstronie „warunki wyko-
nywania mandatu senatorskiego”. Proszę państwa 
o staranne i zupełne wypełnienie każdej rubryki 
oświadczenia.

Wypełnione formularze oświadczenia mająt-
kowego należy składać osobiście w Biurze Spraw 
Senatorskich, pokój 257 B, lub przesłać pocztą. Liczy 
się data stempla pocztowego. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
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16. posiedzenie Senatu w dniu 28 kwietnia 2016 r. 
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji  

Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019

(minister K. Jurgiel) wniosek Polski, aby podjąć działania na tych 2 ryn-
kach. Do połowy lutego wszystkie państwa zgłaszały 
postulaty czy też wnioski dotyczące sposobu inter-
wencji – w sumie tych wniosków było 100, z czego 
Komisja w połowie marca zaakceptowała, przeka-
zała do dalszych uzgodnień i prac szczegółowych 
17 wniosków. W połowie czerwca, czyli w drugiej 
części czerwca będą uzgodnienia na bieżąco w ra-
mach negocjacji, prac, różnych spotkań, bo odby-
wamy spotkania bilateralne z różnymi państwami… 
Jutro np. będę na spotkaniu w Czechach w ramach 
Grupy Wyszehradzkiej, gdzie chcemy przyjąć wspól-
ne stanowisko w tym zakresie. Na wniosek Francji 
9 czerwca odbędzie się w Warszawie spotkanie w ra-
mach Trójkąta Weimarskiego. Francja zaproponowała, 
aby Niemcy i Polska przyjęły wspólne stanowisko 
w tym zakresie. Mam nadzieję, że się uda w wielu 
punktach to stanowisko ustalić, co oczywiście ułatwi 
później na spotkaniu rady ministrów przyjęcie roz-
wiązań, które w sposób znaczący ułatwią funkcjono-
wanie tych rynków. A więc decyzje w tym zakresie, 
Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, będą w drugiej 
połowie czerwca.

Na pewno potrzebne są dalsze działania w ramach 
przeglądu wspólnej polityki rolnej. Wypracowaliśmy 
stanowisko w tym zakresie w ramach przeglądu 
wspólnej polityki rolnej, a także stanowisko w spra-
wie wspólnej polityki rolnej po 2020 r. Jesteśmy teraz 
na etapie uzgodnień, współpracujemy z ekspertami. 
Myślę, że do połowy maja te stanowiska będą ogło-
szone.

Głównym celem, który sobie stawiamy, jest to, 
żeby były równe warunki konkurencji na jednolitym 
rynku europejskim. Priorytetem jest także uproszcze-
nie systemu wydawania środków z Unii Europejskiej. 
Część z państwa na pewno ma styczność z wnioskami 
o dopłaty – Komisja Europejska powinna na wniosek 
państw członkowskich bardzo uprościć tę procedurę. 
Działania w tym zakresie są podejmowane.

Jeżeli chodzi o konkurencyjność gospodarki 
rolno-żywnościowej, to w tym obszarze głównym 
celem jest podniesienie poziomu tej konkurencyjno-
ści. Działania, które podejmujemy, a które nie były 
podejmowane wcześniej… To jest kwestia, można 
tak powiedzieć, pozycji rolnika czy przetwórcy, czy 
producenta rolnego na rynku, a z tym zagadnieniem 
związanych jest kilka ustaw, które są już praktycznie 
na ukończeniu. Procedura uzgodnień publicznych czy 
też międzyresortowych… Te ustawy to, po pierw-
sze, ustawa o ubezpieczeniu upraw i zwierząt, która 
wprowadza możliwość skorzystania z całego pakietu 
ubezpieczeń, czy powrót w takich sytuacjach, jakie 
były w 2005 r… Po drugie, to ustawa o nieuczciwej 
konkurencji. Ona w różnych państwach ma różny 
wymiar, w Polsce ten problem nie był stawiany, ale 
chodzi o pozycję czy to grup producenckich, czy 

Program nasz zakłada, że rolnictwo powinno być 
stabilne ekonomicznie, ekologicznie i społecznie, ob-
szary wiejskie powinny być miejscem do godnego 
zamieszkiwania, a także do pracy dla ludzi. To jest 
cel podstawowy.

Mamy 8 obszarów, w których podejmowane są 
działania, mające wprowadzić stabilizację, jeśli cho-
dzi o rolnictwo, a także działania dotyczące rozwoju 
obszarów wiejskich.

Ten rząd przyjął zasadę inną, niż obowiązywała 
w tamtej kadencji, a mianowicie taką, że rolnictwo 
i produkcja żywności to zadania strategiczne pań-
stwa. Nie są to zadania tylko resortu rolnictwa, ale 
całego rządu, co ma odzwierciedlenie we wszystkich 
dokumentach rządowych. Na pewno państwu znany 
jest tak zwany program Morawieckiego dotyczący 
rozwoju gospodarczego Polski. W tym programie 
wpisaliśmy jako jeden z filarów – tak rząd postano-
wił – właśnie obszary wiejskie, czyli politykę regio-
nalną i rozwój rolnictwa, a także pakt dla obszarów 
wiejskich. Te podstawowe obszary… Pan minister 
Zarudzki przedstawi za chwilę najważniejsze działa-
nia, jakie musieliśmy wykonać w obszarze płatności 
bezpośrednich – to był temat, który przez ostatnie 
miesiące był różnie przedstawiany opinii publicznej 
– a także to, jakie działania podejmujemy w związ-
ku z wprowadzaniem Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Pierwszy obszar to wspólna polityka rolna i współ-
praca międzynarodowa. Cel, który sobie tutaj stawia-
my, to zapewnienie równych warunków konkurencji 
dla polskich rolników. Jak wiadomo, te warunki nie 
są równe. Przyjęta w 2003 r. umowa o wstąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej w jakimś sensie dyskry-
minowała naszych rolników, mieszkańców wsi, cze-
mu zresztą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. 
jednomyślnie dał wyraz w uchwale, która wskazywa-
ła, aby rząd, ówczesny rząd, podejmował działania 
zmierzające do wyrównania dopłat bezpośrednich 
w Polsce do średniej europejskiej. Po objęciu funk-
cji 2 zasadnicze rynki, na których jest kryzys, były 
przedmiotem mojego działania – i nadal są. Mówię 
tutaj o rynku mleka, rynku wieprzowiny, a także czę-
ściowo o rynku owoców miękkich. Zdecydowaliśmy 
się uruchomić program nadzwyczajnego wsparcia, 
przeznaczając prawie 250 milionów zł na interwencje 
czy na rekompensaty, które są obecnie wypłacane; 
one mają zostać wypłacone do końca maja. Sytuacja 
na rynkach mleka i wieprzowiny jest bardzo trudna 
w całej Europie. Brałem udział już w 4 posiedzeniach 
rady ministrów do spraw rolnictwa. W grudniu na 
nasz wniosek rozpoczęto debatę na forum rady do-
tyczącą tej trudnej sytuacji. I wtedy właśnie ruszył 
ten proces… Praktycznie wszystkie państwa poparły 
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w Polsce, czyli wracamy do polityki prowadzonej 
w latach 2005–2007, a więc rozwoju zrównoważone-
go. Odstępujemy od tego słynnego rozwoju polaryza-
cyjno-dyfuzyjnego, z którego korzystały w większo-
ści duże miasta i metropolie. Chcemy, żeby polityka 
rozwoju czy rozwój gospodarczy obejmował też 
obszary zapóźnione, a przede wszystkim większość 
kraju, czyli obszary wiejskie. Dlatego jest opraco-
wywany – on jest na etapie określania priorytetów – 
pakt dla obszarów wiejskich. To jest tzw. mały pakt, 
bo oczywiście nasz pakt musi się wpisywać w pro-
wadzoną politykę rozwoju całego rządu, gdyż jest, 
jeśli chodzi o dokumenty programowe, zmieniana. 
Bo mamy plan rozwoju pana Morawieckiego, teraz 
będzie zmieniona średniookresowa strategia rozwoju 
kraju, czyli wprowadzi się te elementy, które wyni-
kają z celów, jakie stawia obecnie rząd. Następnie są 
te strategie sektorowe, w tym musi być uzupełniona 
w duchu nowej polityki strategia rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich, ta z 2012 r. I tym realizacyjnym 
dokumentem w zakresie polityki spójności będzie 
pakt dla obszarów wiejskich. 

Tak jak powiedziałem, w pierwszej części prio-
rytetów będzie 15–20 i to będą te, które w sposób 
zdecydowany będą rozwiązywały pewne problemy 
na obszarach wiejskich. Chociażby takie jak problem 
energetyczny, czyli starych linii energetycznych, któ-
re muszą być wymieniane. I takich celów jest więcej. 
To sprawa programu odbudowy trzody chlewnej – 
z różnych źródeł chcemy to finansować. Ale tak jak 
mówię, w końcu maja będzie przedstawiona wstępna 
wersja tego małego paktu. Duży pakt będzie obejmo-
wał też programowanie rozwoju obszarów wiejskich, 
czyli to, co zapowiadaliśmy w swoim programie. Otóż 
po konsolidacji agencji będzie też element progra-
mowania, czyli ze strony rządu będzie organ czy 
instytucja, która będzie uzgadniała z samorządami 
działania, które będą realizowane z pieniędzy budżetu 
państwa czy też w ramach polityki spójności, tak aby 
wskaźniki, które ciągle muszą być monitorowane, 
prowadziły do wyrównania poziomu życia między 
mieszkańcami wsi a mieszkańcami miast. Tak że jest 
zasadnicza zmiana, jeśli chodzi o politykę rozwoju 
obszarów wiejskich.

Następny obszar to jest obszar instytucji, czyli 
zarządzania administracją rolną. Tutaj chodzi o de-
klarowaną przez nas w programie – to już jest realizo-
wane – sprawę konsolidacji inspekcji zajmujących się 
bezpieczeństwem i jakością żywności. Powołaliśmy 
już zespół, który do końca czerwca przygotuje 2 usta-
wy, jedną kompetencyjną, a drugą wprowadzającą. 
Powstanie jedna inspekcja bezpieczeństwa żywności, 
w skład której wejdą IJHARS – Inspektorat Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, wetery-
naria, PIORIN, czyli inspekcja ochrony roślin, i część 
sanepidu – ta zajmująca się badaniem elementów, 

producentów w stosunku do hipermarketów, super-
marketów. Kolejna ustawa to ustawa o stabilizacji 
dochodów rolniczych. Umożliwi ona między innymi 
wcześniejszą wypłatę dla tych, którzy zostali oszuka-
ni przez skupujących np. zboże. Jeżeli chodzi o usta-
wę o znakowaniu żywności, to chcemy wprowadzić 
zasadę, żeby na opakowaniach była nazwa „produkt 
polski”. I nie chodzi o to, żeby tak było na całym 
świecie, tylko żeby to miało miejsce szczególnie na 
terenie naszego kraju.

Te ustawy są bardzo potrzebne. Bardzo ważna 
ustawa, która już w maju trafi do parlamentu, to usta-
wa o sprzedaży detalicznej; ona była szeroko konsul-
towana, spotykaliśmy się z przedstawicielami różnych 
organizacji. Ta ustawa, naszym zdaniem, umożliwi 
przyśpieszenie rozwoju sprzedaży detalicznej. Można 
też mówić o tym, że jest to jakaś forma sprzedaży bez-
pośredniej: planujemy, że do 40 tysięcy euro podatnik 
będzie zwolniony z opłat, a na poziomie 40–150 ty-
sięcy euro byłby dwuprocentowy ryczałt. Oznacza 
to, że ta wersja, która teraz funkcjonuje w obrocie 
prawnym, dalej będzie funkcjonowała, tylko że ponad 
granicę 40 tysięcy. Ta forma, która jest obecnie, jest 
wykorzystywana w bardzo małym stopniu.

Powiem jeszcze, że wystąpiłem do 130 organizacji 
rolniczych, a w grudniu otrzymaliśmy ponad 1000, 
około 1200 postulatów w poszczególnych obszarach. 
Są to postulaty legislacyjne, programowe czy też or-
ganizacyjne. Sukcesywnie mamy robiony wykaz, opis 
tych zadań, są one konsultowane ze zgłaszającymi, 
i pewne rozwiązania będą przyjmowane w naszych 
pracach legislacyjnych czy programowych.

Jeśli chodzi o konkurencyjność, to ważne sprawy 
są związane ze środkami ochrony roślin. Ten rynek 
trzeba uporządkować. Sprawa pozycji naszych pro-
ducentów – to zagadnienie, które mamy na uwadze; 
bardzo mocno chcemy, aby udział polskich przed-
siębiorstw był większy, jeśli chodzi o rynek. Sprawa 
postępu biologicznego – te elementy są w produkcji 
bardzo ważne i to analizujemy, a część rozwiązań 
w tym zakresie już będzie przedstawiona. Sprawa 
wapnowania gleb – chcemy, żeby była też możliwość 
finansowania tego, bo to jest problem, który jest sta-
wiany przez rolników.

Trzecia sprawa to rozwój obszarów wiejskich… 
Czyli w tamtym drugim obszarze większość działań 
to działania prawne, które trzeba wprowadzić, a któ-
re umocnią pozycję rolnika czy producenta rolnego 
w łańcuchu żywnościowym, co może doprowadzić do 
tego, że wartość dodana, czyli zysk, będzie zostawała 
w kieszeni naszych rolników.

Sprawa rozwoju obszarów wiejskich. Tutaj naj-
ważniejsze jest to, że zmieniliśmy – to rząd to zmie-
nił, minister rozwoju – zasady polityki rozwoju 

(minister K. Jurgiel)
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sady, ma być uzgodniony kształt wspólnej polityki 
rolnej po 2020 r. I wtedy oczywiście wspomniana 
instytucja będzie musiała zostać dostosowana.

Z kolei Agencja Nieruchomości Rolnych będzie 
agencją rozwojową. Przeniesiemy tam zadania roz-
wojowe z Agencji Rynku Rolnego. Mając już usta-
wę o kształtowaniu ustroju rolnego, nad którą tutaj 
wspólnie z państwem dyskutowaliśmy… Chcemy, 
żeby wspomniana agencja docelowo też istniała i żeby 
w zakres swojego działania włączyła też doradztwo 
rolnicze. Czyli będzie gospodarka ziemią, planowanie 
i programowanie rozwoju na obszarach wiejskich oraz 
działania gospodarcze rozwojowe. Przystąpiliśmy 
też do powołania spółki, która będzie konsolidowa-
ła przedsiębiorstwa rolno-spożywcze będące w ge-
stii Skarbu Państwa. Chodzi mi o Elewarr, Krajową 
Spółkę Cukrową, niektóre giełdy, część spółek pod-
ległych Agencji Nieruchomości Rolnych. Powstanie 
jeden podmiot – taki jest plan – ma powstać jeden 
podmiot, który będzie konkurencyjny na rynku, ale 
też prowadzimy i będziemy prowadzić analizy eko-
nomiczne, czy taki podmiot będzie mógł z korzyścią 
dla Polski funkcjonować na rynku. Te działania są 
prowadzone. Myślę, że w rocznicę funkcjonowania 
Sejmu, Senatu i rządu będzie już można podsumować 
jakość zrealizowanych zadań. One są, tak jak powie-
działem, w toku.

Wreszcie sprawa gospodarowania majątkiem 
Skarbu Państwa. Przyjęliśmy tę ustawę, różne są 
w tej sprawie głosy, ale, jak obserwuję, większość 
społeczeństwa popiera tę ustawę, szczególnie rolnicy. 
Zresztą nawet wczoraj w wypowiedzi przedstawiciela 
Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmującego się 
ziemią, raportami dotyczącymi ziemi, była bardzo 
pozytywna opinia, jeśli chodzi o tę ustawę. Ja nadal 
podtrzymuję swoje stanowisko, że to była ustawa 
niezbędna, potrzebna, że przyjęliśmy rozwiązanie 
najkorzystniejsze z punktu widzenia naszego kraju.

Następna sprawa, która częściowo budzi kon-
trowersje, sprawa zarządzania majątkiem Skarbu 
Państwa. Dokonujemy częściowych zmian. Nie 
ukrywam, że one wynikają z oceny bieżącej funk-
cjonowania tych jednostek. Najwięcej kontrowersji 
w opinii publicznej próbują stworzyć środowiska, 
które z dniem zakończenia swojej działalności tracą 
możliwość uzyskiwania często nienależnych docho-
dów, i to w pewnym sensie można rozumieć. No ale, 
jeżeli chodzi o resort rolnictwa, jesteśmy konsekwent-
ni i ta dobra zmiana będzie dokonywana.

Ja bym na wstępie miał tyle… Poproszę jeszcze 
pana ministra Zarudzkiego, żeby powiedział trochę 
o płatnościach – bo to jest temat, który powinien być 
państwu przedstawiony – i sprawie PROW, a później 
będziemy prosili o pytania, dyskusję i ewentualnie 
do wszystkich tematów będziemy się szczegółowo 
odnosili. Dziękuję bardzo.

które nakładają się… Bo są takie sytuacje – to wynika 
z prawa – że w tym samym obszarze działa częściowo 
inspekcja weterynaryjna i częściowo inspekcja sani-
tarna. I należy przenieść te kompetencje, połączyć 
je i podporządkować właśnie Państwowej Inspekcji 
Bezpieczeństwa Żywności.

Tak że powtórzę jeszcze raz: prace trwają, jest 
zespół, do końca czerwca, będą projekty ustaw, które 
trafią do parlamentu. Chcielibyśmy, żeby wspomniana 
ustawa została uchwalona do końca roku. Następny 
rok to już łagodne przejście do praktycznego wprowa-
dzenia ustawy w życie. Trzeba wydać w tym zakresie 
70 rozporządzeń, one muszą być dokładnie przeana-
lizowane. Nie możemy pogorszyć systemu urzędowej 
kontroli żywności, który funkcjonuje w Polsce. On nie 
jest źle oceniany, jeśli chodzi o samą jakość kontroli. 
Powtarzają się jednak kompetencje, kilka podmiotów 
realizuje te same zadania. Dlatego wspomniany po-
stulat już od 10 lat… Mam nadzieję, że zostanie on 
zrealizowany w ciągu tych 2 lat.

Następna sprawa to jest doradztwo rolnicze. 
Chcemy, żeby doradztwo rolnicze było podporząd-
kowane ministrowi rolnictwa. Jest przygotowany pro-
jekt ustawy o doradztwie rolniczym. I ten projekt 
już teraz zostanie skierowany do Sejmu. Jeśli będą 
prace i nie będzie zastrzeżeń, to myślę, że jest szansa, 
aby od 1 lipca podporządkowanie doradztwa zostało 
przeniesione z samorządu województwa pod nadzór 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Sprawa następna to sprawa agencji. W bieżą-
cym roku chcemy przenieść zadania Agencji Rynku 
Rolnego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa i częściowo też do Agencji Nieruchomości 
Rolnych, tak jak zapowiadaliśmy w programie. 
Agencja Rynku Rolnego z końcem roku przestanie 
istnieć. Na razie prowadzimy badania związane 
z systemami informatycznymi, bo niestety one nie 
były i nie są ze sobą spójne. Trzeba podejść do tego 
ostrożnie. Eksperci badają, czy wspomniane prze-
niesienie nie spowoduje utraty części uprawnień. Jest 
to sprawdzane, tak żeby była pewność. Ale plan jest 
taki, żeby Agencja Rynku Rolnego do końca roku 
przestała istnieć. Będzie agencja restrukturyzacji jako 
agencja płatnicza. I ona w latach następnych musi 
zostać dostosowana do polityki rolnej po 2020 r. Są 
zapowiadane różne zmiany we wspólnej polityce rol-
nej. Różne są stanowiska różnych państwa. Część jest 
przeciw dalszemu funkcjonowaniu wspólnej polityki 
rolnej. A wspomniana agencja, jak wiemy, zajmuje 
się obsługą właśnie tych płatności. Tak że na wspo-
mnianym etapie będą przeniesione zadania dotyczą-
ce płatności, które są realizowane w Agencji Rynku 
Rolnego. Następnie, w następnym roku i jeszcze 2 lata 
później… Bo w 2018 r. mają już być uzgodnione za-

(minister K. Jurgiel)
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Wracając do podstawowej informacji, jakiej mam 
udzielić, chciałbym powiedzieć w największym skró-
cie o płatnościach bezpośrednich. Zrobię to w ten 
sposób: Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, 
stanowczo i uprzejmie informuję, że na dzisiaj, na 29 
kwietnia, 92% rolników… 85% koperty finansowej 
w ramach płatności bezpośredniej zostało tym rolni-
kom przekazane.

(Senator Mieczysław Augustyn: W całości?)
Przekazane zostało – jeszcze raz powtórzę – 92% 

rolników. W sumie beneficjentów jest 1 milion 350… 
Chodzi o 92% spośród tej jak gdyby puli beneficjen-
tów. I w całości, w całości. Zaliczki są tylko do końca 
listopada, a jeśli mówimy o płatnościach, to są one 
przekazywane w całości. To oznacza, że zostało nam 
do przekazania 15% koperty finansowej 8% rolni-
ków. Duzi rolnicy, rolnicy, którzy mieli kontrolę na 
miejscu, rolnicy, którzy mieli takie czy inne proble-
my związane z wnioskiem lub jakieś inne zaległości 
związane z funkcjonowaniem w agencji… Szanowni 
Państwo, jeśli popatrzę na punkt wyjścia, czyli na 
pierwszy dzień mojej pracy jako wiceministra, kie-
dy powierzono mi nadzór nad agencją… Kiedy 19 
listopada podjąłem swoje obowiązki, pierwsze pismo, 
jakie otrzymałem od ówczesnego prezesa Agencji 
Restrukturyzacji, dotyczyło tego, że system przeka-
zywania płatności bezpośredniej od 1 grudnia nie 
będzie działał. Najkrócej mówiąc, groziła katastrofa 
związana z niewypłaceniem pieniędzy. Groziła kata-
strofa związana, tak bym powiedział, z politycznymi 
wręcz… I tak było niezadowolenie, i tak były sytu-
acje, w których musieliśmy kilkakrotnie w Sejmie 
w sprawach bieżących coś wyjaśniać i tłumaczyć. 
Jednak można powiedzieć tak: to, co zastaliśmy, 
kończy się dzisiaj, bo to moje sformułowanie „92% 
i 85%” oznacza, że udało się uporać z sytuacją – teraz 
już mogę to powiedzieć – tej zapaści. Od 1 grudnia 
do połowy stycznia właściwie wypłaciliśmy 255 mi-
lionów euro, a przypomnę, że 14,5 miliarda jest do 
wypłacenia do 30 czerwca w procedurze unijnej. 

I chcę też powiedzieć… No, ja wiem, że jest cią-
głość władzy. Ja rozumiem, że przyjęte zobowiązania 
jak gdyby musimy kontynuować. I rolnika nie intere-
suje, co i jak, tylko chce mieć pieniądze na koncie. I te 
zobowiązania… A środki mu się należą tym bardziej, 
że była susza, doszło też do wymoknięć, a także jest 
trudna sytuacja wysokich środków… Są niskie ceny 
na pewne produkty – szczególnie chodzi o mleko, 
wieprzowinę, a także produkty na rynku owoców 
i warzyw. Wiemy, że sytuacja nadal jest trudna, 
a w tamtym czasie była jeszcze trudniejsza. Powiem 
tylko tyle: moim zdaniem wielkie ukłony i bardzo 
duże podziękowania stanowczo należą się tutaj, po 
pierwsze, pracownikom i współpracownikom mini-
sterstwa za to, że pod względem prawnym opanowali 
sytuację, a po drugie, prezesowi Obajtkowi i całemu 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Ministrze.
O zabranie głosu poproszę pana ministra Ryszarda 

Zarudzkiego.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
W uzupełnieniu informacji, które przedstawił 

pan minister, chciałbym skoncentrować się na dwóch 
zadaniach, które są realizowane przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tzn. 
płatnościach bezpośrednich i wdrażaniu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stroną organizacyjno-
-prawno-wdrożeniową w ministerstwie zajmują się dwa 
departamenty. Departament Płatności Bezpośrednich 
przygotowuje… Ministerstwo jako jednostka nadzo-
rująca przygotowuje podstawy prawne, ustawy, roz-
porządzenia. Departament Płatności Bezpośrednich 
zajmuje się tą częścią dotyczącą płatności oraz – uwa-
ga! – płatności z II filaru, czyli programami rolno-
środowiskowymi, rolnictwem ekologicznym, zalesie-
niami. Jeśli chodzi o wdrażanie Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, w ministerstwie całą obsługą 
prawną, przygotowaniem spraw związanych z wdra-
żaniem prawa, zajmuje się Departament Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Z kolei jednostką wdrażającą jest 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
której zadaniem jest przygotowanie na bazie przyjętych 
rozwiązań części szczegółowych procedur, ksiąg pro-
cedur, wzorów wniosków i całej biurokratycznej, że tak 
powiem, machiny. Próbujemy to w takiej czy w innej 
formie upraszczać, szukać pewnych ułatwień, żeby 
tę całą mitręgę biurokratyczną zmniejszyć. Kolejnym 
bardzo istotnym elementem, jeśli chodzi o wdrażanie 
I i II filaru wspólnej polityki rolnej, jest doradztwo 
rolnicze. To bardzo istotna sprawa. Pan minister wspo-
mniał dzisiaj o naszych działaniach na rzecz zmian – 
nie użyję słowa „reformy”, bo wszyscy już reformowali 
doradztwo i nikomu się to nie udało – przekształceń 
i udoskonaleń, żeby cały system zafunkcjonował. Czyli 
chodzi o doradztwo publiczne w połączeniu z Agencją 
Nieruchomości Rolnych, plus doradztwo prowadzone 
przez izby rolnicze i doradztwo prywatne. I to jest 
jak gdyby całościowy pakiet, od instytucji nadzoru-
jącej poprzez instytucję wdrażającą, to cały system 
doradztwa. System doradztwa i obsługa rolnika to 
jest ten element, nad którym w tej chwili pracujemy. 
Przygotowujemy ustawę o doradztwie rolniczym, 
o zmianie kompetencji… Chodzi o dostosowanie tego 
do istniejących wymogów.
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(podsekretarz stanu R. Zarudzki) zmiany, jeśli chodzi o strukturę organizacyjną, ale 
ponieważ są to, że tak powiem, operacje na żywym 
organizmie, więc musimy to robić bardzo ostrożnie. 
Wczoraj na posiedzeniu komisji bardzo szczegółowo 
to omawialiśmy, przekazaliśmy członkom komisji 
informacje, w jakim kierunku te zmiany poszły. Jest 
dostępny taki materiał zawierający całościowy, szcze-
gółowy opis i zachęcam wszystkich zainteresowanych 
do zapoznania się z nim. Co więcej, podpisywane są 
umowy z firmą informatyczną i tworzone są pew-
ne rozwiązania dla oddziałów zamiejscowych, jeśli 
chodzi o stronę informatyczną. Szukamy dobrych 
rozwiązań, które dałyby nam dobrą perspektywę na 
kolejne lata. To jest dla nas bardzo ważne. Ciężko 
pracujemy i myślę, że ta praca przyniesie pożądane 
efekty. 

Jeśli chodzi o nowy okres, nową kampanię, 2016, 
to można powiedzieć, że tak jak zawsze jest z PIT, 
tak samo i z wnioskami – rolnicy często czekają do 
ostatniej chwili, ale z drugiej strony rozumiem, że 
musieli obsiać pola, bo były wymoknięcia, były pew-
ne problemy z tym związane. W związku z tym czas 
na złożenie wniosków mamy do 15 maja. Dlatego 
można tylko apelować, prosić i zachęcać, żeby te… 
Jesteśmy – myślę, że to jest jakby porównywalne – 
przygotowani, żeby tę kampanię jak gdyby… Proszę 
też szanownych pań i panów senatorów o zachęcanie 
na spotkaniach… o zachęcanie rolników do przeka-
zywania wniosków. Nie wykluczam… Chociaż to 
się rozstrzygnie, jak myślę, do końca tygodnia czy 
na początku przyszłego tygodnia. Ale na razie jesz-
cze raz podkreślam, przyjmowanie wniosków jest do 
15 maja, właściwie do 16 maja w związku z tym, że 
15 maja to jest niedziela. Możliwe, że wydłużymy 
to o 1 miesiąc, możliwe, prawdopodobne, ale chciał-
bym, żeby to było w tych kategoriach, a ten termin 
ostateczny… I tutaj ze względów technicznych pan 
komisarz Hogan podejmie tę decyzję. Złożyliśmy 
stosowny wniosek jeszcze w marcu, pan minister 
rozmawiał w tej sprawie w kwietniu na posiedzeniu 
ministrów rolnictwa w Brukseli.

Jeśli chodzi o płatności, to może dodam tylko tyle, 
że co do rozbieżności w materiale przedstawionym 
wczoraj na posiedzeniu komisji senackiej… Dodam, 
że do rolników, jeśli chodzi o rolnictwo, w wojewódz-
twie mazowieckim trafiło 1,5 miliarda zł – i to jest 
taka największa kwota, do rolników w województwie 
lubelskim – 1 miliard 100, w województwie wielko-
polskim – 1 miliard 100, w województwie podlaskim 
– 900 milionów, a do rolników w mniejszych… w wo-
jewództwie śląskim – 238 milionów, w województwie 
lubuskim – 250 milionów, w województwie opolskim 
– 280 milionów… A więc od 230 milionów i 250 mi-
lionów z tego tytułu na województwo do 1,5 miliar-
da zł na województwo. I to jest pewien zastrzyk dla 
rolników, który przeznaczany jest na rekompensatę, 

zespołowi pracowników, a szczególnie tym mrów-
kom w biurach powiatowych, którzy nie czekając na 
nic, z poświęceniem swojego wolnego czasu, sobót 
i niedziel, przygotowali odpowiednie rozstrzygnięcia 
wtedy, kiedy opóźnienie było kilkumiesięczne, przez 
6 tygodni właściwie nie funkcjonował system, co 
dzisiaj skutkuje tym, o czym mówiłem, 92% benefi-
cjentów, 85% koperty finansowej… 

Można powiedzieć tak: zaniedbanie, brak nadzo-
ru. Można powiedzieć: jeszcze w sierpniu przyszła 
nowa władza i teraz zrzuca na poprzedników… Ja 
wiem, że mogą się tutaj pojawić takie zarzuty: nie 
dawaliście rady na początku. Chciałbym tylko uprzej-
mie przypomnieć, że jeszcze w sierpniu – mam to 
pismo – ówczesny minister Sawicki pisał o zaniedba-
niach, o braku nadzoru, o wnioskach pokontrolnych, 
o całej tej procedurze, i że jeśli nie zostaną podjęte 
odpowiednie działania, system nie będzie funkcjono-
wał. Diagnoza była co prawda wcześniejsza, ale, tak 
jak powiedziałem, do takiej sytuacji doprowadziły 
brak nadzoru, kampania wyborcza, nabory wyborcze 
związane z PROW. Mogę powiedzieć, że zdecydo-
wane działania ministra rolnictwa, zaliczki jeszcze 
w listopadzie, konsekwencja agencji i podjętych przez 
nią działań – to wszystko doprowadziło do sytuacji, 
jaką mamy na dziś. I z pełną satysfakcją mogę tutaj 
powiedzieć, że do 30 czerwca… Bo całe to napięcie 
wynikało stąd, że rolnikom obiecano wypłacić te pie-
niądze wcześniej. To jest pierwsza rzecz. I obiecano to 
w sytuacji, kiedy wiadomo było, że to jest pierwszy 
rok nowego, skomplikowanego systemu płatności – 
w sumie jest osiemnaście typów płatności. Na całą tę 
początkową katastrofę czy też dysfunkcję, jeśli chodzi 
o funkcjonowanie agencji, złożyło się kilka czynni-
ków, między innymi, co trzeba uczciwie przyznać, 
pewne obiektywne… Ale już 2, 3 lata wcześniej było 
wiadomo… Świadomość tego była przy podejmowa-
niu decyzji i podpisywaniu umów. Przecież wiadomo, 
że projekty rozporządzeń unijnych są dekretowane na 
jakąś datę, ale one są znane co najmniej rok wcześniej, 
przynajmniej jeżeli chodzi o podstawową formułę. 
Taka jest nasza ocena sytuacji. I pracujemy nad tym, 
żeby dokończyć tę kampanię z 2015, ale już z pełnym 
spokojem, i mamy satysfakcję, że daliśmy radę, to jest 
dla nas naprawdę podstawowa sprawa, zwłaszcza jak 
spojrzymy na punkt wyjścia.

To, co jest istotne, to to, że kampania 2016 na 
tym etapie przebiega w sposób normalny, chociaż 
nie mówię, że bezproblemowo – nie, mamy pewne 
problemy, ale przez kierownictwo agencji wspólnie 
z nadzorem są podejmowane odpowiednie działania 
i decyzje w porozumieniu z kierownictwem minister-
stwa i z agencją restrukturyzacji. Przede wszystkim 
system informatyczny… Są wprowadzane pewne 
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chę, jeśli chodzi o rozwój obszarów wiejskich, oraz 
opowiem, jakie jest nasze podejście w tym zakresie. 
A więc te 13,5 miliarda euro do 2023 r. wydamy na 
42 działania, tak zwane typy operacji.

Jakie to są działania? Zanim o tym, chciałbym 
powiedzieć tak. Sytuacja nasza jest taka: 13,5 mi-
liarda euro na lata 2014–2020 oznacza, że… Niemal 
tyle samo było w okresie 2007–2013, ale z samej Unii 
Europejskiej, a do tego było 5 miliardów z budżetu 
krajowego. I to było dokładnie 17,2 miliarda euro 
w latach 2007–2013. W tym okresie mamy 13,5 mi-
liarda. Mieliśmy 5,2… Mamy więc ponad 20 mi-
liardów zł mniej na działania w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. I w takiej rzeczy-
wistości rozpoczęliśmy, taką rzeczywistość zasta-
liśmy. W wyniku negocjacji dotyczących Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, które zakończyły się 
przyjęciem programu w grudniu 2014 r., podpisa-
niem… Pamiętam, jakie były zapisy programu, kiedy 
ten program trafił do negocjacji i wiem, jak było na 
końcu, bo w tym czasie bardzo się tym interesowałem. 
Powiem państwu – mógłbym to udowodnić, podając 
szczegóły niektórych rozwiązań – że na całe szczęście 
Komisja Europejska podjęła tu pewne interwencje, 
porządkując niektóre sprawy związane z Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jeśli będzie potrzeba, 
to szczegółowo to uzasadnię. Efekt ostateczny jest 
taki, że mamy 5 miliardów euro mniej, natomiast 
działań i zadań jest więcej. I jeszcze jedna rzecz, jaka 
się pojawiła w tej procedurze, a mianowicie zobowią-
zanie, które nadal jest aktualne… Konsekwencja jest 
taka, że te brakujące pieniądze będą wzięte z polityki 
spójności i przekazane na rzecz przedsiębiorczości, 
na rzecz infrastruktury, na rzecz pewnych twardych 
działań inwestycyjnych dotyczących rozwoju rolnic-
twa i obszarów peryferyjnych. W tym pakcie chcemy 
to pokazać. 

Obszary peryferyjne… Minister Kwieciński, pan 
minister Jurgiel… Trwa bardzo intensywna praca. 
Jesteśmy na etapie zmian w umowie partnerstwa, 
jak i.… Ale to jest trudne. Nie będę tego ukrywał 
i mówił, że to jest takie lekkie i można wiele rze-
czy od razu… Zobaczymy, mamy kilka pomysłów. 
Jesteśmy w trakcie poszukiwania takich możliwości, 
aby z polityki spójności w sposób bardziej efektyw-
ny i konkretny, monitorowany, odchodząc, jak pan 
minister Jurgiel podkreślał, od systemu polaryzacyj-
no-dyfuzyjnego – aż strach to wymawiać – na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i obszarów peryferyjnych, 
przekazywać te środki finansowe. Robimy mapę 
obszarów peryferyjnych, rozmawiamy z ministrem 
Kwiecińskim. 5 maja jest kolejne spotkanie dotyczą-
ce zmian w umowie partnerstwa. Szukamy dobrych 
rozwiązań, ale to jest trudne. Polityka spójności, co 
chciałbym podkreślić, jest w bardzo istotny sposób 
łączona… Do tej pory, co mówię z całą stanow-

co trzeba powiedzieć, z tytułu niskich cen, z tytułu 
wysokich kosztów produkcji, rekompensatę z tytu-
łu – to trzeba przypominać – przestrzegania dobrej 
praktyki, dobrej kultury. 

Chciałbym w tym też mocno podkreślić jedno. 
Często się mówi – co jest niepotrzebne i nieuzasad-
nione – że rolnicy otrzymują to za nic. Płatności są 
rekompensatą za to, żeby żywność była po umiar-
kowanej cenie, a niskie ceny za produkty w części 
– podkreślam: w części – nadal niewystarczającej 
były rekompensowane rolnikom w tej formule. Taka 
jest ta polityka. Będziemy w ramach przeglądu śred-
nich… wieloletnich ram finansowych i w ramach pra-
cy w tym zakresie – już je rozpoczynamy, tworzone 
są zespoły, pan minister Jurgiel powołał zespoły do 
wspólnej polityki rolnej – myśleć, jak to ma być w no-
wym okresie. Oczywiście priorytetem zasadniczym, 
podstawowym i głównym jest wyrównanie płatności 
bezpośrednich do poziomu szans konkurencyjności na 
jednolitym rynku. To jest nasz podstawowy, główny 
priorytet. Wokół tego też będzie budowana strategia 
negocjacyjna, także przeglądu, wskazywania potrzeb 
i wykazywania, że nie będziemy konkurencyjni, nie 
możemy konkurować, jeśli te dopłaty nie będą… 
Pytanie jest, do jakiego poziomu, jak to liczyć… Ale 
to są jak gdyby… Ale to jest nasz główny, podsta-
wowy priorytet, jeśli chodzi o program i jeśli chodzi 
o płatności bezpośrednie. To jest pierwsza sprawa, 
czyli sprawa płatności bezpośrednich.

Druga sprawa, sprawa II filaru wspólnej polityki 
rolnej, czyli, najprościej mówiąc, Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. No i tutaj 
można przekazać pierwszą, zasadniczą, podstawową 
informację. To jest ważna przekrojowa, bo to jest 
punkt odniesienia… Na ostatniej stronie programu 
rozwoju, na stronie 311… Mówię, że na ostatniej 
stronie w tym sensie… Na tej stronie jest tabela fi-
nansowa tego programu, tabela finansowa Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. I tu jest wskazana 
pierwsza, podstawowa informacja: 8,5 miliarda euro 
z europejskiego funduszu rozwoju rolnictwa obsza-
rów wiejskich. Czyli mamy 8,5 miliarda na realizację 
programu plus środki z budżetu krajowego w wysoko-
ści ponad 5 miliardów, zatem łącznie do wydania do 
2023 r. mamy 13,5 miliarda euro. Mówiąc już bardzo 
umownie, razy 4… Można powiedzieć, że to jest ta 
część, którą mamy do rozdysponowania na poszcze-
gólne 12 typów operacji, 30 poddziałań w ramach ty-
pów operacji i 42… Może powiem tak: 12 działań, 30 
poddziałań, 42 typy operacji. Ta liczba 42 jest ważna, 
bo to są te najmniejsze jednostki typu „Modernizacja 
gospodarstw rolnych”, „Młody rolnik” itp. To są 42 
elemenciki, na które wydajemy środki. Za chwilę je 
pogrupuję i nadam im jakąś charakterystyczną ce-

(podsekretarz stanu R. Zarudzki)
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dotyczących modernizacji: dla producentów prosiąt, 
dla producentów mleka, dla producentów wołowiny 
i – taki najbardziej oczekiwany – na zakup maszyn, 
dotyczy to też innych hodowli. Tu jest bardzo duża 
pula środków. Trzy są krajowymi, więc nie grozi to, 
że zabraknie pieniędzy. Jeśli chodzi o modernizację, 
to to trwa, jest w trakcie procedowania, jutro jest 
ostatni dzień na zgłoszenia.

Tworzenie grup i organizacji producentów, in-
westycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, 
inwestycje na obszarach Natura 2000 to są te pod-
stawowe sprawy związane z rozwojem gospodarstw. 
Do tego dochodzą inwestycje zapobiegające znisz-
czeniu potencjału produkcji rolnej. Tu sytuacja za-
stana jest taka, że brak prawa wodnego blokuje nam 
wdrażanie pewnych działań, zresztą blokuje nam 
wiele działań związanych nie tylko z Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale też z możliwo-
ściami funkcjonowania wszystkich spraw związa-
nych z gospodarka wodną, a wiemy, jak to jest istot-
ne. Zapowiedzi, które są, że w maju trafi do Sejmu 
projekt ustawy – Prawo wodne, są dobre, bo jest 
to bardzo pożądane. To jest pierwsza grupa typów 
operacji: rozwój gospodarstw.

Druga grupa to jest przedsiębiorczość. Generalnie 
jest katastrofa – może tak obrazowo powiem – w no-
wym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, jeśli 
chodzi o przedsiębiorczość. Została ona stąd zabrana 
i przekazano, że to będzie, takie były zapowiedzi. My 
próbujemy to zmieniać, stąd to moje wcześniejsze 
uszczegółowienie dotyczące polityki spójności, że 
te środki dla przedsiębiorców będą z regionalnych 
programów operacyjnych. Te środki są minimalne, 
dużo jest tylko na przetwórstwo i marketing. Jest pró-
ba uruchomienia tego bezpośredniego przetwórstwa 
w gospodarstwach. Ale – tak jak mówię – katastrofa 
polega na tym, że jest to… To, że nazwiemy to przed-
siębiorczością, to jedno, ale jak się spojrzy do środka, 
to beneficjent, narzucane ograniczenia… Na razie 
mamy tyle środków, ale stopniowo będziemy próbo-
wali to modyfikować, na ile to będzie możliwe, aby 
nie wysadzić w powietrze całego Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Ministrze, przepraszam, ale muszę panu 

przerwać, bo o godzinie 12.00 odbędzie się otwarcie 
wystawy „Smaki Podkarpacia”. Tak że na tę wystawę 
zapraszamy państwa bardzo serdecznie.

Poprosimy pana ministra o wznowienie wystąpie-
nia po przerwie.

A teraz ogłaszam przerwę do godziny 12.30. 
Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 00  
do godziny 12 minut 33)

czością, bo sam tego wielokrotnie doświadczałem 
w swoim województwie macierzystym, w ogóle 
nawet nie rozważano, aby… Po prostu oddzielnie 
były programy RPO – regionalnych programów 
operacyjnych, oddzielnie szły działania PROW. To 
się działo na zasadzie: macie swoje programy rolne 
i się odczepcie od naszych. Dzisiaj próbujemy to 
zmienić, wprowadzając tę nową politykę chociażby 
na tym poziomie. I w taki właśnie sposób to jest 
rozumiane przez ścisłe kierownictwo i przeze mnie 
jako wiceministra prowadzącego te sprawy.

Jeśli chodzi o Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, to chciałbym powiedzieć, że na początku, 
już w ciągu pierwszych 1,5–2 miesięcy zrobiliśmy 
bardzo istotną rzecz, która jest ogólnie dostępna – 
w tym wczorajszym materiale to również przekaza-
liśmy – a mianowicie harmonogram działań co do 
typów operacji na cały rok. Samorządy, bo wiemy, że 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
jest cała pula zadań delegowanych, o nich za chwi-
lę… Czyli nie oceniamy tylko dla rolników, bo to też 
trzeba nagłośnić, z programu rozwoju środki idą nie 
tylko dla rolników, idzie też bardzo poważna część, 
15% kwoty z całego programu rozwoju, można po-
wiedzieć, na działania samorządowe, na działania, 
które nie są typowo rolnicze. Myślę, że tutaj, niejako 
z drugiej strony, powinien być też wysiłek w ramach 
polityki spójności.

I teraz gdyby pogrupować te 42 działania w spo-
sób taki najbardziej ogólny, to pierwsza pula, około 
37%, blisko 40% środków z całej puli 13,5 miliarda, 
została przeznaczona na rozwój gospodarstw. Ja ro-
zumiem, że to jest kontynuacja, ja się zgadzam, nie 
chciałbym też, żeby… Jest to pewna kontynuacja, jest 
to też pewna sytuacja, którą przejęliśmy i próbujemy 
zmieniać. Zresztą chcę powiedzieć, że poprzednicy 
oczywiście wypracowali pewne założenia, to nie jest 
tak, że coś powstało w ciągu 4 miesięcy. W tej chwili 
chcemy temu nadać pewną nową jakość, połączyć 
to z polityką spójności. Ale i też, o czym tu mówię, 
są możliwe zmiany programu, dokonanie pewnych 
korekt, które by nadały tym rozwiązaniom pewną 
inną jakość. To też chciałbym podkreślić. Ale powiem 
tu też o tym, że poprzednicy musieli się poruszać 
w pewnych ramach prawnych, narzucanych przez 
rozporządzenia unijne. Dostosowując to do naszych 
warunków, próbujemy to w sposób systemowy trosz-
kę modyfikować. 

Pierwsza część, dotycząca rozwoju gospodarstw, to 
aktualnie ogłoszony konkurs „Młody rolnik”. Dzisiaj 
jest ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń do konkur-
su. Następna sprawa to modernizacja gospodarstw 
rolnych, i tu jest pula 40% środków. Przypomnę, że 
jutro kończy się czas naboru wniosków w 4 obszarach 

(podsekretarz stanu R. Zarudzki)
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Czemu to ma służyć? Nie tylko rozdzieleniu 
pieniędzy. Podstawowym celem dla tej części jest 
budowanie konkurencyjności polskiego rolnictwa 
na jednolitym rynku. Istotne są tu dwie sprawy. Po 
pierwsze, wyrównanie płatności, które tę konku-
rencyjność umożliwią, i po drugie, tworzenie samej 
konkurencyjności, czyli wspieranie i modernizacja 
gospodarstw rolnych.

W ten sposób przeszedłem do drugiego punktu, 
czyli do kwestii wzmocnienia, umocnienia przed-
siębiorczości. Są tu dwa kluczowe typy operacji, 
a mianowicie przetwórstwo i marketing produktów 
rolnych. Pierwszy nabór był ogłoszony 1 grudnia 
i trwał do końca grudnia. Dość sporo było… I te-
raz procedujemy. Drugi nabór zostanie ogłoszony 
w okresie październik – listopad. I w ramach możli-
wości… W listopadzie zajmiemy się przetwórstwem 
i marketingiem produktów rolnych. To jest niejako 
drugi nabór, działanie, które – tu uwaga – obejmuje 
przetwórstwo mięsa, mleka, owoców i warzyw oraz 
zbóż. Podkreślam: mleka, mięsa, owoców i warzyw. 
Będzie to miało miejsce w listopadzie 2016 r., więc 
czas najwyższy już się przygotowywać.

W ramach usprawnień rozszerzyliśmy, to jest 
ważna informacja… Do tej pory była 1 poprawka. 
Zmieniamy to i już we wszystkich kolejnych nabo-
rach… Na początku – znając te sprawy, zajmując się tą 
problematyką – ja też byłem zwolennikiem tego, żeby 
była 1 poprawka, ale zmieniłem zdanie, nie można 
tu być ortodoksyjnym. Zgadzam się z tym, że trze-
ba się cofnąć… Chcieliśmy zrobić tak, żeby to nie 
trwało tygodniami, i postawiliśmy sobie ambitny cel: 
będzie druga poprawka, ale czas na rozpatrywanie 
wniosku się nie zmieni, czyli nastąpi koncentracja 
w ramach… Parę miesięcy na konsolidowanie list, 
później lista rankingowa, kryteria, a później rozpa-
trywanie tej… W przypadku modernizacji jest tak: 3 
miesiące na sporządzenie list, a później 8 miesięcy na 
rozpatrzenie. I uwaga: w tym naborze w przypadku 
modernizacji obowiązuje 1 poprawka, ale w następ-
nym naborze będą już 2 poprawki. Tak samo będzie 
w odniesieniu do przedsiębiorczości, przetwórstwa, 
marketingu produktów rolnych – będą 2 poprawki. 
Zdążymy to rozporządzenie… Ono jest porządkujące, 
tak że proszę o pozwolenia, proszę o zgody, proszę 
o przepisy prawne, o biznesplany – troszkę trzeba 
nad tym popracować, nie czekać na ostatni moment. 
Jakość wniosku będzie dla nas kluczowa. Środków 
finansowych na tym etapie jest… ale trzeba spełniać 
kryteria, które w części zmieniamy, bo widzimy, jak 
coś nie funkcjonuje. Dzisiaj nie powiem, w jakim 
stopniu chcemy usprawnić… Chodzi o to, żeby tymi 
kryteriami nie zawężać, tylko żeby upraszczać czy 
ułatwiać beneficjentom… To są sprawy szczegółowe.

Jeśli chodzi o przedsiębiorczość, marke-
ting i przetwórstwo, to właściwie dotyczy to 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: informacja Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi na temat realizacji Programu Działań 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–
2019.

Proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda 
Zarudzkiego i dokończenie swego wystąpienia.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wysoki Senacie!
Myślę, że po tej takiej zasilającej przerwie syste-

matycznie wszyscy będą dochodzić, jak zobaczą… 
Ja powiem w ramach podsumowania tej pierwszej 
części – bo zawsze mówca powinien powiedzieć, 
o czym będzie mówił, i powiedzieć, o czym mówił 
– o czym mówiłem przed przerwą. Mianowicie te 
fundusze unijne, które zostały nam przydzielone w ra-
mach wspólnej polityki rolnej, jak gdyby odnoszą 
się do tzw. I i II filaru wspólnej polityki rolnej. I filar 
wspólnej polityki rolnej to płatności bezpośrednie, 
a II filar polityki rolnej to rozwój obszarów wiejskich. 
W pierwszej części swojego wystąpienia, przed prze-
rwą przedstawiłem pokrótce najistotniejsze elementy 
związane z wdrażaniem płatności bezpośrednich dla 
rolników, dla przedsiębiorstw rolnych i powiedziałem 
częściowo o II filarze, czyli o rozwoju obszarów wiej-
skich, tej części dotyczącej pogrupowania 42 typów 
operacji, na które jest przeznaczone 13,5 miliarda 
euro do wydatkowania do 2023 r.

To, co chcę powiedzieć w tej części, to jest to, że 
– kontynuuję informację na temat Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich – można tu wydzielić grupy 
typów operacji, które realizujemy. Chcę też jeszcze 
raz podkreślić – naprawdę jest to ważne – że przyję-
liśmy harmonogram wdrażania. W pierwszej części 
znalazły się takie kwestie jak rozwój gospodarstw, 
premia dla młodych rolników oraz modernizacja go-
spodarstw rolnych. I, tak jak mówiłem, modernizacja 
jest rozszerzona w ten sposób, że obejmuje produ-
centów mleka, prosiąt, wołowiny oraz, co chciałbym 
podkreślić, drobiu ekologicznego, a nie tradycyjnego. 
Podobnie będzie w przypadku innych hodowli, plus 
maszyny… I tu co roku będą ogłaszane konkursy. 
Środków finansowych wystarczy na pokrycie około 
30–40%. Jest na to 2,5 miliarda euro, to jest dość 
sporo i jest na to pełne zabezpieczenie.
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spektywie… Bo uruchomienie procesu trwa 2 lata. 
Rok trzeba ciężko przepracować, a po 3 latach są 
pierwsze efekty. I inaczej nie będzie. Inaczej to by 
było jak bańka mydlana, że coś się pojawia i znika.

Tu jest dość dużo środków finansowych, jeżeli cho-
dzi o przetwórstwo. Dlatego mówiłem – może dość 
dramatycznie to zabrzmiało – że jest trudna sytuacja. 
Może ja to złagodzę i powiem, że jest trudna sytuacja, 
jeżeli chodzi o przedsiębiorczość. Przede wszystkim 
jest mało środków i one są bardzo ograniczone. Firmy 
usługowe działające… Mówimy o wspomnianej dru-
giej części, dla przedsiębiorców w PROW. Jest mało 
środków ze względu na to, że… Jeżeli ktoś działa 
2 lata… Odnośnie do pewnych trwałych rozwiązań… 
Oczywiście za chwilę premie na rozpoczęcie działal-
ności pozarolniczej, premie na rozwój działalności 
pozarolniczej… I tak to tutaj wygląda. Ale mimo 
wszystko uważam, że jeśli chodzi o rozwój przed-
siębiorczości, jest to wszystko zdecydowanie niewy-
starczające, zdecydowanie okrojone, też ze względu 
na kryteria. A to, co jest najważniejsze, nawet jeśli 
patrzeć… to jest zdecydowanie mniej środków. Gdyby 
nawet powiedzieć: dobrze, no to idźmy w najprostsze 
rozwiązanie, jeśli chodzi o przedsiębiorczość, czyli 
w rozwój usług rolniczych, premie na rozpoczęcie 
działalności pozarolniczej i pewne kwoty; to ja bym 
powiedział: mało środków. To będzie masa krytycz-
na, która coś będzie znaczyła, ona przetworzy… 
Jest podane… I szukamy, może będą przesunięcia. 
Będziemy szukać rozwiązań. Wiem jedno: przedsię-
biorczość nie jest postawiona tak, jak powinna. A co, 
jak nie przedsiębiorczość, ma uruchamiać rozwój ob-
szarów wiejskich i tworzenie warunków? Jeszcze raz 
powtórzę: w założeniach, też tych wcześniejszych, 
to miała być polityka spójności. Tylko że ja tego nie 
widzę. Naprawdę tego nie widzimy. Jak zastaliśmy… 
Rozmawiamy, w jaki sposób teraz, że tak powiem, 
pójść w politykę. Czyli w jaki sposób przekonać 
urzędy marszałkowskie, marszałków województw, 
żeby chcieli przekierowywać środki na obszary pe-
ryferyjne, nie na miasta, i dyfuzyjno-polaryzacyj-
ne… I swoje przyjęte zobowiązania… Naprawdę, 
to później jest… Kilka, tak jak powiedziałem… Np. 
kryteria wyboru, np. kryteria w komitetach monito-
rujących, np. pewne umowy dotyczące… I są w kilku 
województwach rozwiązania w ramach RLKS, czyli 
tzw. rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność, pracujemy nad tym… To jest druga rzecz, czyli 
przedsiębiorczość. 

Trzeci obszar: rozwój terytorialny. Powiem tak: 
rozwój terytorialny to jest pula pieniędzy stanowiąca 
15% całego budżetu. Program rozwoju nie ogranicza 
się tylko do spraw rolnych, dotyczy też samorządów, 
samorządów powiatowych i gminnych. Scalanie 
gruntów – raz… To jest jedno z pierwszych działań, 
które uruchomiliśmy, bo ono już było w toku, w trak-

dużych firm. Chcemy zwiększyć kwotę mini-
malną do… W lipcu ogłaszamy kolejne działa-
nie, w ramach którego jest takie poddziałanie:  
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” – do 
300 tysięcy dla rolników zobowiązanych do… Ale 
uwaga: nie należy tego mylić ze sprzedażą. Nie cho-
dzi o tych, którzy chcą bezpośrednio sprzedawać. Ja 
powiem tak: to działanie jest dla tych, którzy już, że 
tak powiem, poćwiczyli sprzedaż bezpośrednią, już 
nabyli doświadczenia, już mają go trochę, już wiedzą, 
o co chodzi na tym rynku, czują się… Przetwórstwo 
i marketing… Albo ci, którzy dopiero chcą utworzyć 
taką działalność. Przetwórstwo… Do 300 tysięcy zł. 
Bo duże to 3 miliony zł, 10 milionów zł itd. A tu 
jest do 300 tysięcy zł wsparcia na przetwórstwo dla 
małych producentów rolnych. Dla małych. 300 ty-
sięcy zł, 50%… No to inwestycja musi wynosić 600 
czy 800 tysięcy. Tak że takie małe… Do takiej kwoty. 
Tak więc spokojnie, bądźmy tutaj… Znamy realia.

W każdym razie jeśli chodzi o przetwórstwo 
i marketing… Bo wspomniane poddziałanie w ra-
mach przetwórstwa i marketingu jest w tym nurcie, 
który przedstawił pan minister Jurgiel. Mianowicie 
sprzedaż detaliczna… Zostawiamy wspomniane 
2% i 150 tysięcy zł, zostawiamy ustawę dotyczącą 
sprzedaży bezpośredniej. Niech ona sobie żyje wła-
snym życiem, nie przeszkadzamy jej. Na razie nie 
ma chętnych, jest chyba 20 chętnych w skali kraju, 
którzy korzystają z takich zwolnień i ze wspomnianej 
procedury sprzedaży bezpośredniej. Ale uruchamia-
my sprzedaż detaliczną. Chcemy… Gdyby tu teraz 
konsultacje… Od 1 stycznia 2017 r… I to jest tak po-
łączone. Sprzedaż bezpośrednia – za chwilę powiem 
o Leaderze i strategiach – tworzenie małych lokalnych 
rynków, targowiska, plus do tego przetwórstwo i mar-
keting w małym wydaniu. To jest później mądrość. 
Najpierw dowiedzmy się, jakie są poszczególne dzia-
łania, a potem nauczmy się… Z Leadera zróbmy to, 
samorząd zrobi to, mały przetwórca zrobi coś innego. 
No i to jest właśnie podejście, o którym mówimy, 
podejście efektywności. I mówimy tutaj o naszym 
pakcie dla obszarów wiejskich. Pakt nie jest czaro-
dziejską różdżką, tylko zaproszeniem do współpracy. 
Umawiamy się co do pewnych rozwiązań. I to nie 
jest tak, że my damy i my zrobimy, tylko my wspól-
nie podejmiemy zobowiązanie. Taka jest idea paktu. 
Powoli… To jest trudne, to nie jest takie… Bo zawsze 
jest: proszę dać i my zrobimy. To jest łączenie różnych 
funduszy, to jest konsolidacja i szukanie efektywnych 
rozwiązań. I cud się nie zdarzy od razu. Ale… Sprawy 
niemożliwe załatwiamy od razu, na cuda trzeba trochę 
poczekać. I jeżeli chodzi o wspomnianą procedurę, to 
też pracujemy. Jestem przekonany, że jak będziemy 
pracować, to mimo przeciwności damy radę, w per-

(podsekretarz stanu R. Zarudzki)
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Regionalnego. 2 województwa zdecydowały się 
to zrobić. Kujawsko-pomorskie z RPO przekazało 
90 milionów euro do 2020 r., czyli, licząc najprościej, 
360 milionów zł, dla swoich lokalnych grup działania, 
na swoje strategie, które też biorą środki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, na to, żeby realizowa-
ły cele i zadania zawarte w regionalnym programie 
operacyjnym. I jeszcze Podlaskie – 60 milionów euro. 
Mogło to zrobić pozostałych 14 województw. 

Moje pytanie zasadnicze… Rozumiem problemy 
biurokratyczne, ale w naszym przekonaniu, takim 
oddolnym, była to trochę chęć zawłaszczenia tego 
przez marszałków na zasadzie „my będziemy dzie-
lić, a nie damy ludziom pieniędzy do dyspozycji, by 
je rozdzielali”. I nie przekonują mnie argumenty, że 
procedury biurokratyczne są przeszkodą, żeby ten 
program wdrożyć. Zawsze to, co nowe, jest trudne, 
ale dlaczego zablokowaliśmy możliwość rozwoju 
obszarów wiejskich poprzez… I wtedy była mowa 
o brakujących środkach w programie rozwoju. Te 
środki można było przeznaczyć na przedsiębiorczość, 
na infrastrukturę, na działania, które na pewno są 
bardzo potrzebne na wsi, na życie wsi, na sprawy 
społeczne, jednak tego nie zrobiono. Stąd na dzień 
dzisiejszy mamy wsparcie na rzecz strategii rozwo-
ju, w ramach której wybieramy lokalne grupy. W 2 
województwach sytuacja jest bardzo dobra. Mamy 
dodatkowe środki, będziemy to wspierać i monito-
rować, poza tym na to nakłada się jeszcze to, że te 
lokalne grupy są wspierane w 20 przypadkach na 
300, bo ich będzie 300… Będziemy zresztą chcieli 
nadawać tym wskazanym lokalnym grupom pewną 
rangę i przekazywać im jeszcze nowe zadania, bo to 
pozwala na pokrycie całego kraju, a szczególnie na 
docieranie do obszarów z wykluczeniem społecznym, 
do ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Chodzi o rozwój obszarów wiejskich w najczystszej 
postaci tam, na dole, gdzie to się dzieje, czyli w so-
łectwach, gminach wiejskich, gminach peryferyjnych.

Jeśli chodzi o zadania delegowane, to rozstrzy-
gamy w tej chwili… Na jesieni będą pierwsze kon-
kursy. Jeśli chodzi o zadania delegowane, to powiem 
tylko tyle: część pieniędzy jest przekazywanych 
marszałkom. Targowiska – lipiec 2016 r. RLKS, 
czyli Leader – wcześniej, w czerwcu 2016 r. Nabory 
pierwszych wniosków – we wrześniu, w paździer-
niku. Konkursy dotyczące kanalizacji i gospodarki 
wodno-ściekowej – sierpień. Budowa i modernizacja 
dróg lokalnych… To już jest ogłoszone, samorządy 
już decydują, my już wszystko… To przygotowało 
jeszcze poprzednie ministerstwo, poprzednia władza 
uruchomiła to działanie przed wyborami. Następnie 
ochrona zabytków, czyli tzw. odnowa wsi – uru-
chomimy to w kwietniu 2017 r., ze względów na 
akredytację i na to, żeby nie obciążać marszałków 
od razu tak dużą liczbą działań.

cie. Tam są kwestie stawek, ja wiem, ale było już 
oczekiwanie ze strony… To starostowie powiatowi.

Druga sprawa to są działania dotyczące podejścia 
„rozwój lokalny kierowany przez społeczność”. Jest 
to cała pula bardzo istotnych działań realizowanych 
w ramach paktu dla obszarów wiejskich, kładziemy 
bardzo duży nacisk na kapitał ludzki, na rozwój ob-
szarów wiejskich pod kątem rozwoju, aktywizacji 
i animacji lokalnych społeczności, pod kątem oddol-
nego podejścia, tzw. podejścia Leader, tworzenia trój-
sektorowych partnerstw. Zajmowałem się tym przez 
szereg lat, przyjąłem propozycję i zaproszenie pana 
ministra i przyszedłem niejako bezpośrednio z pro-
dukcji, m.in. właśnie z produkcji związanej z tworze-
niem lokalnych strategii na nowy okres. Społeczność 
lokalna dogaduje się w partnerstwie obejmującym 
samorząd, przedsiębiorców i społeczność lokalną, 
w takiej lub innej formie, osób fizycznych lub organi-
zacji pozarządowych, w ramach lokalnej grupy dzia-
łania. Wymyślają – działając w ramach tego, co jest 
określone w rozporządzeniu – jak chcą się rozwijać, 
dostają na to 10, 15, 20, 30 milionów zł i realizują to.

To, na co można narzekać, jeśli chodzi o lata 
2007–2013… Było podejście Leader… zresztą są tutaj 
senatorowie, którzy zajmują się Leaderem, a nawet są 
prezesami lokalnych grup działania. Myślę, że to jest 
do potwierdzenia… Jeśli chodzi o lata 2007–2013, 
cokolwiek by mówić o negatywnych sprawach zwią-
zanych z różnymi sytuacjami dotyczącymi wdrażania 
podejścia Leader, to kluczem do sukcesu, będę to 
powtarzał, zależnym nie od władzy, ale od lokalnej 
społeczności, jest to, że zbudowano pewne oddol-
ne więzi społeczne. Nie musicie mi państwo mówić 
o różnych negatywnych przypadkach, jak mało kto 
je znam. Wiem o narzucaniu pewnym grupom swo-
jej woli, komitetach wyboru projektów, doskonale 
to znam, ale zwracam uwagę, że to jest tworzenie 
lokalnej społeczności, której oddaje się część władzy 
na zasadzie: dostaniecie środki, ale wymyślcie i za-
rządzajcie tymi środkami. Ubolewam bardzo, bardzo 
mocno, że tylko 2 województwa poszły w realizację 
pełnych wersji dotyczących rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność, czyli nie tylko skorzystały 
ze środków, które są w ramach Leadera w PROW… 
Była możliwość skorzystania po raz pierwszy w hi-
storii całej Unii… Byłaby to historyczna sprawa. 
Ale to pokazało, jak gdyby, naszą rzeczywistość 
w złym świetle. To jest moje stanowcze… Proszę 
mnie przekonać, że nie mam racji. Mianowicie 14 na 
16 marszałków stwierdziło, że nie przekaże środków 
na rozwój lokalny w procedurze „nadzorujemy was, 
ale przekazujemy, wymyślcie, co chcecie, i dogadujcie 
się na dole” z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach RPO, z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

(podsekretarz stanu R. Zarudzki)
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na przygotowania do systemów jakości, tj. na certy-
fikaty dla tych, którzy chcą wejść w różne systemy 
jakości żywności certyfikowanej. Tych systemów jest 
kilkanaście, myślę, że to jest temat ciekawy i wdzięcz-
ny, i to jest związane z bezpieczeństwem żywnościo-
wym, z naszą pracą na rzecz przemysłu rolno-spo-
żywczego, skrócenia pośrednictwa i całej machiny 
produkcji zdrowej żywności. To jest trochę trudne, ale 
te elementy są… To tyle, jeśli chodzi o drugi element 
dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Starałem się państwu przekazać te najważniejsze 
informacje, ale rozumiem, że mogą mieć państwo 
pytania albo ewentualne wątpliwości związane z tym, 
o czym mówiłem, więc jestem do państwa dyspozy-
cji. I bardzo dziękuję państwu za poświęcony czas 
i cierpliwe wysłuchanie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-

tania panu ministrowi?
Mam całą listę chętnych, najpierw zgłosił się pan 

senator Rulewski, ale nie widzę go w tej chwili na sali. 
Następny na liście jest pan senator Klich.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:
Panie Ministrze, przedstawił nam pan politykę 

ministerstwa rolnictwa bardzo szczegółowo, bar-
dzo umiejętnie omijając wszystkie sprawy, które są 
trudne, które bulwersują opinię publiczną i które są 
problemem dla ministerstwa rolnictwa. Gratuluję!

A ja bym chciał zapytać o jedną z nich, ale nie o tę 
najbardziej nagłośnioną, którą żyje, jak się wydaje, 
cała Polska, a więc nie o upadek naszych stadnin 
w Michałowie, w Janowie Podlaskim, tylko o spra-
wę, która bije po kieszeni rolników, czyli o opóźnie-
nia w dopłatach bezpośrednich. Powiedzmy sobie 
szczerze, oczywiście zmieścicie się państwo w cza-
sie, bo dopłaty bezpośrednie można przekazywać od 
1 grudnia do 30 czerwca, tak że z formalnego punk-
tu widzenia trudno mieć zastrzeżenia do obecnego 
kierownictwa resortu, ale opóźnienia w stosunku do 
poprzednich lat są widoczne gołym okiem. Ja przy-
pomnę, że wypłaty w roku 2014 zostały w ponad 90% 
zrealizowane do 19 marca…

(Senator Waldemar Bonkowski: Z winy waszego 
ministra…)

Nie mieliśmy, Panie Senatorze, ministra rolnictwa, 
przynajmniej ja o tym nie pamiętam, żeby Platforma 
Obywatelska miała jakiegokolwiek ministra rolnic-
twa. Proszę mnie uświadomić, jeżeli tak było. A poza 
tym pańskie ugrupowanie rządzi…

(Rozmowy na sali)

Ja już wiem, że można spodziewać się zarzutów: 
że tyle pieniędzy, że za mało pieniędzy, że to parę 
groszy… 15% całego budżetu to jest mało? To po 
pierwsze. Po drugie, proszę mi powiedzieć, kiedy… 
Trzeba jednak przyznać, że skoro są drogi lokalne, to 
trzeba… Problem nie w tym, czy jest mało, czy dużo, 
problem w tym, jak to wydajemy, jak efektywnie i co 
z tego możemy zrobić. Tak? Po prostu to jest, że tak 
powiem, taka mądrość oddolna… A więc działania 
są podejmowane i myślę też – mam taką nadzieję – że 
za tym idzie dobro dla samorządów. I to dobro ma do 
nas wrócić poprzez współpracę w ramach polityki 
spójności. 

Trzeci obszar to jest rozwój terytorialny. Czwarty 
obszar to jest transfer wiedzy i innowacji. Jutro 
w siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
w Warszawie mamy debatę, w której ministerstwo 
rolnictwa po uzgodnieniach z panem ministrem 
Jurgielem i ścisłym kierownictwem przedstawi 
wstępne założenia naszego podejścia do innowacji 
w rolnictwie, transferu wiedzy i działalności infor-
macyjnej oraz budowania tego całego… W tym ob-
szarze są też działania wspierane właśnie w ramach 
PROW – transfer wiedzy i działalność informacyj-
na, świadczenie kompleksowych porad dla rolników, 
wsparcie na szkolenia doradców i tzw. grupy EPI, 
grupy na rzecz innowacji. Grupy EPI – współpraca 
obejmująca nowe, innowacyjne podejście – jest to 
jeden z priorytetów. Jeśli miałbym wskazać swoje 
priorytety w zakresie swojej aktywności, pracy, którą 
w tej chwili wykonuję, to jednym z moich priorytetów 
jest to, żeby pokazać… W grupach EPI nacisk jest 
położony na nowe technologie, nowe produkty, nowe 
systemy działania, nowe systemy uruchamiania… 
„Nowe” nie znaczy, że zupełnie nieznane. Te nowe 
systemy w zakresie żywności dotyczą takich kwestii 
jak transfer żywności, jej przekazywanie, promocja 
żywności, rynek, zdrowa żywność, jej promowanie 
i poszukiwanie. I to się teraz całościowo… Są grupy 
EPI, jest Leader i tworzenie małych rynków, są też 
takie elementy jak lokalne grupy, jest rozwój przed-
siębiorczości w sensie przetwórstwa, jest mały mar-
keting, jest sprzedaż bezpośrednia – całą sztuką jest 
teraz to wszystko połączyć. I zasadniczą trudność 
stanowi takie zintegrowane, systemowe podejście, 
żeby to było ujęte razem. W tym jest cała trudność. 
Co z tego, że my zrobimy jedną rzecz, jak nie włą-
czymy w to całego tego mechanizmu? Żeby ten pro-
ces ruszył, żeby nastąpił transfer wiedzy i innowacji, 
potrzeba czasu. Takie są założenia, jutro na spotkaniu 
kierownictwa będziemy jeszcze o tym mówić.

I ostatni obszar: wsparcie jakości produktów i pro-
dukcji, tj. wsparcie działań promocyjnych grupy pro-
ducentów na rynku wewnętrznym, a także wsparcie 

(podsekretarz stanu R. Zarudzki)
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publiczny, jakim jest minister, po otrzymaniu takich 
informacji musiał wyrazić zgodę… Bo ja nie odwo-
ływałem, jak to część prasy podaje… Ta stadnina to 
spółka, wobec której nadzór właścicielski sprawuje 
prezes Agencji Nieruchomości Rolnych. I to prezes 
odwołał, informując mnie o tym. Ja zaakceptowa-
łem takie działanie, bo dalej tego tolerować nie było 
można.

Teraz, Panie Senatorze, kwestia: jakie rekompen-
saty? Jeśli coś robimy zgodnie z prawem, to nie może 
być rekompensat. Skoro prawo unijne mówi, że do 
30 czerwca wypłacamy dopłaty, to jaka tu może być 
rekompensata? Z jakiego prawa pan to wywodzi? Ja 
panu powiem tak: to, że Polskie Stronnictwo Ludowe 
nie przygotowało systemu w odpowiednim czasie, 
wynika z dokumentów. Zleciliśmy, proszę pana, kon-
trolę Najwyższej Izbie Kontroli, ta procedura trwa, 
więc poczekajmy cierpliwie, Najwyższa Izba Kontroli 
oceni, kto spowodował, że te dopłaty były wypłaca-
ne może trochę później niż w latach ubiegłych. Ale, 
tak jak mówił pan minister Zarudzki, 18 listopada 
otrzymał na biurko od byłego szefa Grossa pismo, 
w którym on stwierdza, że agencja nie jest w sta-
nie wykonać dopłat od 1 grudnia, dlatego że system 
nie działa. A dlaczego nie działa? W 2013 r., kiedy 
Komisja Europejska przyjęła pakiet legislacyjny, ów-
czesne kierownictwo zdecydowało się zaktualizować 
stary system, i po 2 latach, a więc w kwietniu 2015 r., 
firma oświadczyła, że nie da się tego systemu zak-
tualizować, przystąpiła też do budowy nowego, za 
kolejne 36 milionów. A tamto miało być wykonywane 
za 10 milionów. I, proszę pana, nie wykonano tego.

Tak że powaga senatora powinna wskazywać na 
to, że jeśli się stawia jakieś zastrzeżenia, to trzeba się 
opierać, Panie Senatorze, na faktach. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Teraz pytanie zada pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Ministrze, jedną z wielu obietnic, które 

Prawo i Sprawiedliwość składało w kampanii wy-
borczej, było zrównanie dopłat bezpośrednich. Na 
wielu spotkaniach wyborczych organizowanych na 
obszarach wiejskich mówiliście, że to jest bardzo 
ważne dla polskiego rolnictwa i dla polskich rolników. 
Chciałbym więc zadać panu pytanie: jakie działania 
podejmuje ministerstwo, rząd, aby te dopłaty bezpo-
średnie były zrównane z dopłatami, które funkcjonują 
w państwach europejskich? I jak pan zakłada, kiedy 
będzie sukces w tej sprawie? Jaki jest ten horyzont 
czasowy, czas, do którego chciałby pan te dopłaty 
wyrównać? Dziękuję bardzo.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój!)
Pańskie ugrupowanie rządzi już od pół roku, więc 

trudno, że tak powiem, przerzucać na poprzedników 
własne winy.

(Rozmowy na sali)
I proszę mi nie przerywać, bo nie jestem do tego 

przyzwyczajony.
Do 19 marca 2014 r. wypłacono ponad 90% dopłat 

bezpośrednich w roku 2014. Tym razem, jak pan przy-
pomniał, 92% rolników otrzymało dopłaty niedawno, 
a jeszcze dwa miesiące temu było to tylko 58% rolni-
ków, którzy otrzymali pełne dopłaty bezpośrednie.

Jeszcze raz: formalnie mieścicie się w terminie, 
ale opóźnienie wypłat w porównaniu do poprzednich 
lat dla wielu rolników oznacza wymierne straty, bo 
ci rolnicy byli zmuszeni do tego, żeby pobrać kredy-
ty w związku z opóźnieniami. I chciałbym zapytać: 
w jaki sposób ministerstwo rolnictwa zamierza…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
Panie Przewodniczący…)

…zrekompensować tym rolnikom, którzy zmusze-
ni byli pobrać kredyty i będą płacić od nich odsetki, 
straty poniesione w wyniku waszej opieszałości? 
Dziękuję.

(Senator Czesław Ryszka: Było na to 8 lat…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Panie Ministrze, czy będzie pan odpowiadał 

z miejsca, czy…
(Rozmowy na sali)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pragnę odpowie-

dzieć na pytania pana senatora Klicha i jednocześnie 
wyrazić zdziwienie, że pan senator, który zawsze 
przedstawia, że Platforma – partia prawa…

(Senator Marian Poślednik: I sprawiedliwości?)
…i obrony demokracji… I że czyni zarzuty 

w sprawie tego, gdzie organy ścigania stwierdziły 
nieprawidłowości. Ja muszę panu powiedzieć, jeśli 
chodzi o tę słynną stadninę, że to środowisko, które 
lekko żyło z tej stadniny…

(Senator Bogdan Klich: O to nie pytałem.)
…musiało zostać odsunięte. Ja otrzymałem po 

pewnym czasie od władz Agencji Nieruchomości 
Rolnych wyniki kontroli wewnętrznej, która była tam 
przeprowadzana w roku 2012, w 2013 była kontrola 
NIK, a w 2015 r., przed samymi wyborami, kontrola 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która wska-
zywała na szereg nieprawidłowości. I funkcjonariusz 

(senator B. Klich)
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i do nieba, i do ludzi, i być może nawet do przeszłego 
rządu? Jakie jest rozwiązanie na dziś, na jutro?

Druga sprawa. Co z oświatą rolną? Dzisiaj chłop, 
rolnik to już jest przedsiębiorca, musi bardzo wiele 
wiedzieć, bardzo dużo pracować. W pańskim resorcie 
zaledwie 1 osoba zajmuje się oświatą rolniczą. Czy 
coś się zmieni?

I trzecia sprawa. Piszecie w planie pana 
Morawieckiego – owszem jest takie słowo – że: precz 
z GMO, z modyfikowaną żywnością. Amerykanie 
już prawie podpisali z Europą umowę, jeśli chodzi 
o GMO. Co pan na to? Czy pan protestował przeciwko 
temu? Czy pan zna tajniki tej umowy z Amerykanami? 
Zarzucą Europę GMO, a Polskę w szczególności.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Panie Ministrze, proszę.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, dziękuję za te pytania. To, że nie 

ma wody w rzekach… No to będziemy musieli ją na-
puścić, bo Platforma z PSL po prostu doprowadziły do 
tego, że wody nie ma… Zresztą w ogóle gospodarka 
wodna w tamtym czasie została postawiona na gło-
wie. My powołaliśmy ministerstwo gospodarki mor-
skiej, którego zadaniem jest udrożnienie wszystkich 
rzek, wszystkich, szczególnie tych głównych rzek 
w Polsce, doprowadzenie do drożności, do meliora-
cji… Za rządów PO-PSL w tym zakresie nic się nie 
działo. Proszę mi wierzyć, że w najbliższych latach 
zostanie to poprawione. Nawet prawo wodne, które 
było opracowywane przez uprzednią koalicję 5 lat 
czy 6 lat, nie zostało uchwalone, chociaż dyrektywa 
wodna wskazuje na szereg rozwiązań. Nasze prawo 
trafi wkrótce do Sejmu i tam te rozwiązania, m.in. 
te dotyczące spółek wodnych, będą wprowadzone.

Proszę pana, musi pan zrozumieć, na czym po-
lega różnica w polityce rozwoju między Platformą 
a PiS. Przykład: w 2008 r., po objęciu rządów przez 
Platformę, pierwsze działania były skierowane prze-
ciwko obszarom wiejskim, przeciwko Polsce, m.in 
wschodniej, ale także zachodniej. Wszystkie inwe-
stycje, które mogły zdynamizować rozwój obszarów 
wiejskich – mówię tutaj o drodze S19, o kolei, o pro-
jekcie Rail Baltica, o lotnisku – Platforma zaniechała 
na obszarach wiejskich. I to jest ta różnica, że my 
teraz chcemy w ramach paktu dla obszarów wiejskich 
ten proces przyspieszyć. I jak pan się dokładnie za-
pozna z tym, na czym ta różnica polega, wtedy pan, 
mam nadzieję, nie będzie stawiał takich pytań.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:

No niestety, przez 8 lat w negocjacjach wspólnej 
polityki rolnej doszło do tego, że pakiet legislacyjny 
przyjęty w grudniu, 17 grudnia 2013 r., po 5-letnich 
negocjacjach, ustępstwach i płynięciu we wspólnym 
nurcie, doprowadził do stanu, że przyjęte rozwiązania 
prawne są bardzo trudne do zmiany. Niemniej jednak 
jeśli pan pyta o procedurę, to powiem, że jest tak: 
w tym roku jest dokonywany przegląd wspólnych 
ram finansowych, który jest prowadzony przez Radę 
Europejską, czyli biorą w tym udział premierzy rzą-
dów, i ten przegląd ma być zrobiony do końca roku. 
Są tam ustawiane postulaty, aby zwiększyć środki 
finansowe na wspólną politykę rolną, zresztą popiera 
to komisja rolnictwa Parlamentu Europejskiego. My 
w ramach stanowiska do przeglądu wspólnej polityki 
rolnej stawiamy postulat, aby dopłaty były wyrów-
nane, stwierdzając, że muszą być równe warunki 
konkurencji, szczególnie teraz, kiedy mamy kryzys 
na rynkach rolnych. Do końca maja przygotowujemy 
stanowisko w sprawie przyszłości wspólnej polityki 
rolnej po 2020 r. i jednym z postulatów prioryteto-
wych jest też wyrównanie warunków konkurencji. 
Kiedy będą decyzje? Dzisiaj nie potrafię powiedzieć. 
W każdym razie będę rekomendował polskiemu rzą-
dowi, żeby w przypadku ustalania nowego pakietu 
związanego z dopłatami Polska nie przyjmowała in-
nych rozwiązań niż te, które wyrównują dopłaty dla 
polskich rolników.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, wspomniał pan, że to pierwszy 

rząd, który w ramach filarów rozwoju umieścił go-
spodarkę… obszary wiejskie i rodzinne gospodar-
stwa. Czytałem wystąpienie – już szczegółowe – pana 
Morawieckiego i wszystko to, co mówił pan i co pan 
premier Morawiecki mówił, jest i było. A więc będą 
elastyczne umowy, będzie żywotny… Będą wielo-
funkcyjne rodzinne gospodarstwa rolne – to nic no-
wego. Moje pytanie dotyczy dnia dzisiejszego, a wła-
ściwie wczorajszego, kiedy to zaledwie 2 słowa padły 
pod tym adresem. Co z wodą? Nie ma wody w rze-
kach, nie ma wody na polach, nie ma wody w stud-
niach. Nie ma rolnictwa, nie ma hodowli bez wody. 
Spółki wodne się rozpadły lub zajmują się nie tym, 
co trzeba. Co pan odpowie na ten zarzut skierowany 
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(minister K. Jurgiel) Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Grabowski.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nieobecny.)
Nie ma go na sali.
To pan senator Zając.

Senator Józef Zając:
Panie Ministrze, chciałbym zapytać o przewi-

dywane kierunki działań dotyczących rozwiązania 
kwestii płatności ekologicznych. Jak się okazuje, nie-
którzy rolnicy ze względu na wprowadzony wymóg 
wytworzenia określonej ilości produktu ekologicz-
nego nie złożyli w terminie wniosku o przyznanie 
płatności ekologicznej. Byli oni przekonani, iż nie 
spełniają nałożonego rozporządzeniem wymogu. Po 
zmianie przepisów, która nastąpiła w tym samym 
roku kalendarzowym, nie mieli oni już możliwości 
ubiegania się o płatności ekologiczne. Pytanie: jakie 
będzie stanowisko ministerstwa rolnictwa w odnie-
sieniu do rolników, którzy są poszkodowani zmianą 
przepisów dotyczących przyznawania płatności eko-
logicznych w 2014 r.?

Drugie pytanie: jakie jest stanowisko ministerstwa 
rolnictwa w odniesieniu do wprowadzonego 8 kwiet-
nia 2016 r. w Chinach podatku na poziomie 11,9% od 
nabywanych w internecie produktów dostarczanych 
do Chin oraz wynikających z nowych przepisów ob-
ostrzeń ograniczających dopuszczenie polskiej żyw-
ności na rynek chiński?

I trzecie pytanie. Próbuję uzyskać w różnych miej-
scach informację na temat wcześniejszego niż rosyj-
skie embarga na polską żywność – może chodzi tylko 
o mięso – które zostało nałożone przez Ukrainę. Czy 
to embargo ukraińskie zostało uchylone, czy jeszcze 
nie? Jeśli można, to bardzo bym prosił o pisemną 
odpowiedź, ponieważ jest to taka dosyć frapująca 
sprawa, że z jednej strony, z naszej strony, polskiej, 
podejmuje się bardzo przyjazne działania wobec stro-
ny ukraińskiej, a z drugiej strony płyną takie sygnały, 
które troszeczkę nas zmrażają. Dziękuję bardzo.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:
Jeśli chodzi o Ukrainę, to chętnie udzielimy od-

powiedzi na piśmie. Prowadziliśmy wspólnie z mi-
nistrem gospodarki korespondencję w tym obszarze, 
w sprawie stowarzyszenia Ukrainy z Europą, przy-
dzielenia jej limitów. Mogę tu powiedzieć, że Ukraina 
niekoniecznie chce w tym zakresie współpracować. 
Tak jak pan prosił, udzielę odpowiedzi na piśmie, bo 
mamy w tym zakresie szeroką korespondencję i wiele 
argumentów było przez nas podnoszonych.

Oświata rolnicza. W 2006 r… Przypomnę, że 
w 1998 r. jeden z głównych ówczesnych działaczy 
Platformy Obywatelskiej, pan Rokita, przeniósł 
szkoły rolnicze pod nadzór starostów. My posta-
nowiliśmy to uratować. W 2005 r., pełniąc funkcję 
ministra, przygotowałem plan przejęcia 78 szkół 
pod nadzór ministra. Udało się wtedy przenieść 40 
szkół, które funkcjonują świetnie, ale Platforma po 
dojściu do władzy zablokowała ten proces. My przy-
wracamy…

(Senator Mieczysław Augustyn: To nieprawda.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Prawda czy niepraw-

da?)
Prawda czy nieprawda… Takie są fakty.
(Senator Jan Rulewski: To jest opinia.)
Proszę pana, planujemy w tym roku przeję-

cie 10 szkół i ten proces będziemy kontynuować. 
Trudność polega na tym, że tutaj musi być zgoda 
rady powiatu, bo to jest właściwość powiatów… 
Chcemy tę oświatę podnieść na wyższy poziom. 
Poza tym zlikwidowaliście w resorcie rolnic-
twa Departament Nauki, Oświaty i Doradztwa 
Rolniczego. Od 1 lipca on będzie przywrócony 
w statucie. Oświata rolnicza jest dla nas bardzo 
ważną sprawą, bo uważamy, że tylko wykształceni 
mieszkańcy obszarów wiejskich mogą podejmo-
wać działania rozwojowe, które będzie proponował 
m.in. plan Morawieckiego. Ja chcę panu powie-
dzieć, że plan Morawieckiego w części dotyczącej 
obszarów wiejskich pozwala wykorzystać środki 
z polityki spójności na obszary wiejskie. Resort 
rolnictwa ma wspólną politykę rolną na dzień dzi-
siejszy, no i budżet w tym obszarze…

Jeśli chodzi o umowę Stany Zjednoczone – Unia 
Europejska, to ona jest na tym etapie niekorzystna 
dla Polski, dla całej Unii Europejskiej. Rada mini-
strów Unii Europejskiej do spraw rolnictwa podjęła 
stanowisko, wystosowała list, w którym protestuje 
przeciwko przyjęciu umowy w takiej formie. Trzeba 
pamiętać, że ona była do końca ubiegłego roku, pra-
wie do listopada negocjowana przez rząd Platformy 
i Polskiego Stronnictwa Ludowego, który poczynił 
wiele ustępstw trudnych teraz do odwrócenia. Ja mam 
wgląd do tej umowy, mam dostęp do dokumentów 
tajnych. Ta umowa nie we wszystkich szczegółach jest 
na razie upubliczniana, ale jej treść znamy i protestu-
jemy, jeśli chodzi o liberalizację w zakresie dostępu 
do rynku rolnego niektórych produktów amerykań-
skich.

Jeśli chodzi o GMO, to nasze stanowisko, proszę 
pana, jest jasne – jesteśmy przeciwni uwalnianiu do 
środowiska organizmów genetycznie modyfikowa-
nych. Zawsze tak było i, jak mam nadzieję, zawsze 
tak będzie. Dziękuję.
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Jackowski.
Nie widzę pana senatora.
Wobec tego pan senator Poślednik.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam na początek 2 pytania. 

Pierwsze odnośnie do programu, w którym słusznie 
zresztą… Pytanie jest takie: z jakich źródeł zostanie 
to sfinansowane? Chodzi mi o budowę dróg lokalnych 
i dróg powiatowych jako element istotny z punktu 
widzenia rozwoju środowisk lokalnych. Wiemy, że to 
jest poważny problem od lat, niemniej jednak pytam, 
z jakich źródeł finansowania zamierzacie państwo 
wzmocnić budowę tych dróg. To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie związane jest już bardzo kon-
kretnie z polityką rolną. W poprzednim okresie PiS 
był bardzo krytyczny w stosunku do rynku rolnego, 
szczególnie jeżeli chodzi o rynek trzody chlewnej, 
i ciągle powtarzały się zarzuty dotyczące importu 
mięsa, a szczególnie materiału genetycznego z obsza-
rów dawnej starej Unii Europejskiej. Mam pytanie, 
w jaki sposób zamierzacie w najbliższym czasie ten 
temat uporządkować, ponieważ napływ tego materia-
łu cały czas trwa i bardzo poważnie zagraża polskiej 
produkcji materiału biologicznego, konkretnie prosiąt. 
Jest też taki temat, który jest chyba znany: rozwija się 
produkcja w tuczu nakładczym, który tym bardziej 
eliminuje polską produkcję materiału genetycznego. 
Napływ tego materiału z Danii, z Niemiec, z Holandii 
jest ogromy i docelowo może wywoływać poważny 
problem z Polską produkcją materiału genetycznego. 
Dziękuję bardzo.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o budowę dróg lokalnych i powiato-

wych, to niestety w odniesieniu do tych programów 
z polityki spójności… no, poprzednia koalicja nie wy-
negocjowała możliwości realizacji tych dróg ze środ-
ków polityki spójności. My podejmujemy działania 
w ramach przeglądu polityki spójności, żeby zgodnie 
z wnioskiem organizacji działających w samorzą-
dach, przede wszystkim Związku Gmin Wiejskich, 
była możliwość poza tym programem, którym jest 
rządowy program budowy dróg, finansowania dróg 
powiatowych ze środków polityki spójności.

Jeśli chodzi o rynek trzody chlewnej, to rzeczy-
wiście on został dokumentnie w Polsce zniszczony, 
poczynając od 2008 r., kiedy to w ramach przeglądu 

Jeśli chodzi o dostęp do rynku chińskiego, to 
prowadzimy intensywne działania w tym zakresie. 
Będzie tam delegacja naszych przedstawicieli we-
terynarii i inspekcji ochrony roślin. 2 czy 3 maja 
będą omawiane szczegółowe warunki, prowa-
dzone uzgodnienia w sprawie świadectw dostę-
pu do rynku chińskiego, jest też nasza promocja 
w Szanghaju. W mojej ocenie rynek chiński jest 
dla nas dużą szansą, po wizycie pana prezyden-
ta w listopadzie ubiegłego roku w Chinach jest 
pozytywny klimat. Odbyły się bardzo przyjazne 
negocjacje, które prowadził minister spraw zagra-
nicznych w wielu obszarach, ja oczywiście dbałem 
o kontakty z przedstawicielami Chin w obszarze 
rolnictwa. Prezydent Chin przyjeżdża do Polski 
w końcu czerwca. Myślę, że jest klimat, i wierzę 
w to, że rynek chiński będzie dla Polski otwarty, 
tym bardziej że jest tam zapotrzebowanie na żyw-
ność wysokiej jakości, szczególnie ekologiczną, 
a Polska ma w tym zakresie osiągnięcia. Zresztą 
wiele firm nastawia się już na produkcję wielko-
seryjną, tak to nazwijmy, jeśli chodzi o produkty 
regionalne. Jest tu duża szansa.

Jeśli chodzi o pytanie szczegółowe, dotyczące 
płatności ekologicznych, to poproszę pana ministra 
Zarudzkiego, który pracuje bezpośrednio nad rozpo-
rządzeniami, aby to wyjaśnił. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Panie Senatorze, chciałbym powiedzieć tak… Jeśli 

dobrze rozumiem, to dotyczy to płatności ekologicz-
nych dla rolników w 2014 r.

(Senator Józef Zając: Tak.)
Uprzejmie informuję, że 2014 r. to jest jeszcze 

poprzedni okres programowania, czyli 2007–2013, 
do tego n+2, zatem do 2015 r.

Powiem tak: udzielimy odpowiedzi na piśmie, 
z tego względu, że to jest po prostu troszkę inna… 
Ta kontynuacja jest. My pracujemy nad nowymi… 
Tu jest dużo problemów. Właśnie procedujemy nad 
zmianą rozporządzenia ekologicznego. Udzielimy 
odpowiedzi na piśmie i precyzyjnie odniesiemy 
się do spraw sprzed 2 lat, których nie byliśmy bez-
pośrednimi uczestnikami. Rozumiem problem. 
W ogóle problem, jeśli chodzi o udrażnianie tych 
działań ekologicznych, jest dość trudny, mamy tam 
wewnętrzne niespójności i to, jak rozumiem, też 
dotyczy poprzedniego okresu. Tyle z mojej strony. 
Bardzo precyzyjnie się temu przyjrzymy i na piśmie 
panu odpowiemy. Dziękuję.

(minister K. Jurgiel)
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udział w otwarciu wystawy: produkty ekologiczne, 
zdrowa żywność. Chciałbym pana ministra zapytać, 
jak wygląda różnica między eksportem i importem. 
Jakie jest nasze saldo, czy ono jest dodatnie, czy ujem-
ne, jeżeli chodzi o wysyłanie naszych produktów, 
towarów za granicę? Jak to wyglądało w poprzednim 
roku i w ostatnich latach? Czy rzeczywiście to jest 
saldo dodatnie, czy… Bo z tego wszystkiego wyni-
kałoby, że jest tak źle, że można by się spodziewać 
salda ujemnego. To jest pierwsze pytanie.

I, Panie Ministrze, drugie pytanie, odnośnie do 
konsolidacji inspekcji, o której pan wspominał. O in-
spekcji bezpieczeństwa żywności dyskutowano już 
szeroko w poprzednim rządzie. Sam brałem udział 
w przygotowaniach do połączenia wszystkich wspo-
mnianych inspekcji. No i niestety nie udało nam się 
tego zrobić do końca kadencji, chociaż plany były już 
na takim etapie, że praktycznie byliśmy w fazie koń-
cowej. Wszyscy uważamy, że inspekcja bezpieczeń-
stwa żywności jest potrzebna, że skonsolidowanie 
wspomnianych inspekcji jest potrzebne.

Pan minister już się tutaj wypowiadał, ale chciał-
bym, Panie Ministrze, żeby pan mniej więcej okre-
ślił… Bo, tak jak mówię, poprzedni rząd nie zdążył 
przed końcem kadencji. Czy pan zdąży w bieżącej 
kadencji, przez 4 lata, czy będziecie państwo musie-
li jeszcze przedłużyć tę kadencję? Czy pan zdąży, 
jeżeli chodzi o te inspekcje? Bo, jak myślę, wszyst-
kie inspekcje na to czekają, one żyją w niepewności 
i chciałyby wiedzieć, kiedy właściwie nastąpi wspo-
mniane połączenie, czy to będzie za 2, za 3 czy za 
4 lata. Dziękuję.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeśli chodzi 

o konsolidację inspekcji, to do połowy roku będzie 
projekt, a do końca roku, mam nadzieję, parlament 
uchwali… Jak mówiłem, 60 rozporządzeń… Tak więc 
1 stycznia 2018 r. inspekcja będzie funkcjonowała 
w nowej strukturze organizacyjnej.

Jeśli chodzi o wstęp, to niebezpodstawnie, Panie 
Senatorze, napisaliśmy „nieudolność” i użyliśmy róż-
nych innych określeń, które pan zacytował. Proszę 
mi powiedzieć, jaki problem został przez wspomnia-
ną koalicję rozwiązany. Ja panu wymieniam… Sam 
pan powiedział: pan premier Donald Tusk powiedział 
w 2007 r… miał 5 priorytetów. Pierwszy priorytet: 
konsolidacja inspekcji i łączenie agencji. Tak więc czy 
to jest udolność, że przez 8 lat wspomniane działania 
nie zostały zrealizowane, chociaż były zapowiadane 
każdego roku? Ustawa o nieuczciwych praktykach, 
czyli walka z… czyli wprowadzenie rozwiązań w sto-
sunku do supermarketów. Ustawa o ubezpieczeniu 
upraw i zwierząt. Miał być wprowadzony system. 

ówczesnej polityki rolnej na lata 2007–2014 dopusz-
czono do likwidacji jednego z instrumentów, inter-
wencyjnego skupu trzody chlewnej. Następna sprawa 
to wyprzedaż polskiego przemysłu przetwórczego; 
popatrzmy chociażby na Sokołów czy kupione przez 
Animex zakłady w Ełku. To po prostu stawia naszych 
producentów trzody chlewnej w gorszej sytuacji, jeśli 
chodzi o konkurencję. Do tego dochodzi tzw. tucz 
nakładczy trzody chlewnej. Tutaj też chcemy posta-
wić konkretne wymagania, które nie były stawiane.

Jest jednak opracowywany program odbudowy 
trzody chlewnej. Jeszcze ostateczna wersja nie została 
przyjęta, jest on konsultowany z producentami, którzy 
produkują dużo trzody, ale bierzemy też pod uwagę 
mniejszych producentów. My po prostu musimy prze-
ciwstawić się planowi, który ma Dania w stosunku 
do Polski. Obecnie sprowadza ona 5 milionów sztuk 
do Polski, a ich plan jest taki, żeby w ciągu 5 lat było 
to 12 milionów sztuk, jeśli chodzi o świnie. Dlatego 
chcemy finansować w programie z innych środków 
– bo bezpośrednio, jak wiadomo, zgodnie z prawem 
unijnym nie można dotować produkcji – np. budowę 
biogazowni, które zużywają te produkty uboczne. 
I druga sprawa: chcemy w części postawić na odbu-
dowę pogłowia loch i produkcję prosiąt. To jest dla 
nas po prostu wyzwanie i wtedy konkurencja może 
zostać przez nas wygrana. Nie jest to łatwe, ale na 
pewno w ciągu paru miesięcy będą podjęte działa-
nia, którymi moim zdaniem doprowadzimy wspólnie 
ze środowiskiem zajmującym się w produkcją trzo-
dy chlewnej do podniesienia rękawicy, jeśli chodzi 
o konkurencję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam przed 

sobą tę informację, ten program działań, o którym 
dzisiaj dyskutujemy. Przytoczę tylko wstęp, pierwsze 
zdanie tego wstępu: bilans rządów PO-PSL w odnie-
sieniu do rolnictwa i polskiej wsi można sprowadzić 
do kilku lapidarnych określeń – nieudolność, niesku-
teczność, opieszałość, brak działań wyprzedzających, 
arogancja wobec organizacji rolniczych.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Jeszcze, jeszcze, 
dobrze.)

(Senator Michał Potoczny: Wszystko prawda.)
Dalej już nie będę czytał, ale tak rozpoczyna się 

ta informacja. Panie Ministrze, przed chwilą braliśmy 

(minister K. Jurgiel)
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Także znaczna część warzyw pochodzi spoza 
Polski.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ustawa…)
Oczywiście jeśli chodzi o owoce i warzywa, to im-

portujemy owoce cytrusowe. No, ale mamy do sprze-
daży jabłka, które po dokonaniach poprzedniej koali-
cji bardzo trudno nam wyeksportować. Straciliśmy 
wiele rynków w tym zakresie.

Kolejnym rynkiem, który możemy omówić, jest 
rynek mleka. Eksportujemy 14–15% produktów mle-
czarskich, bilansowo, tylko że polscy rolnicy robią 
to własnym kosztem, bo ceny skupu mleka w Polsce 
są o 10% niższe niż średnio w Unii Europejskiej, 
a o 20% niższe niż w sąsiednim kraju, po zachodniej 
granicy polskiego państwa, więc taki wysiłek zdoby-
wania rynków odbywa się kosztem niskich cen skupu 
dla polskich rolników.

Identyczna sytuacja dotyczy polskiego drobiu, któ-
ry zdobył rynki i europejskie, i światowe, ale ceny 
płacone polskim rolnikom produkującym drób są, 
podobnie jak w przypadku mleka, niższe od cen euro-
pejskich i cen naszych najbliższych sąsiadów. Trzeba 
przyznać, że polscy drobiarze osiągnęli ten efekt bez 
żadnego wsparcia państwa. Państwo przez ostatnie 
8 lat nie wspierało produkcji drobiu ani ze środków 
unijnych, ani ze środków krajowych.

Jeśli chodzi o rynek owoców i warzyw, to należy 
powiedzieć, że rzeczywiście polskim producentom ja-
błek i innych owoców udało się osiągnąć bardzo dużo 
w zakresie budowania grup. Przeznaczono na ten 
cel z budżetu unijnego i krajowego łącznie 7 miliar-
dów 600 milionów zł. Takiego wsparcia, w proporcji 
do swojej wielkości, nie dostał jeszcze chyba żaden 
sektor rolny. Niestety te programy były wdrażane 
tak, że Polska już zapłaciła 55 milionów euro kary, 
a kwestia kolejnych 115 milionów jest w trakcie roz-
patrywania odwoławczego i pewnie małe są szanse 
na to, żebyśmy byli w stanie od tej kary się wybronić. 
Kolejna kara, którą Polska z tego tytułu otrzymała, to 
wyłączenie 20% płatności wsparcia europejskiego na 
rok 2016/2017 w grupie owoców i warzyw. Łącznie te 
kary – wystarczy przeliczyć po kursie euro – mogą 
się niedługo zbliżyć do 1 miliarda zł. Jak powiedzia-
łem, osiągnięto znaczący postęp w przechowywaniu, 
w konfekcjonowaniu, w sprzedaży szczególnie ja-
błek, owoców i warzyw, ale koszty dla państwa były 
ogromne i niestety okazuje się, że sposób wdrażania 
był, w ocenie struktur Komisji Europejskiej, niezgod-
ny z obowiązującym wówczas prawem.

Żeby podsumować ten efekt rynkowy, powiem, 
że przykładem tego, jak statystyka może fałszować 
rzeczywistość, jest produkcja papierosów, które także 
zaliczane są do grupy produktów spożywczych, choć 
do końca takimi przecież nie są. My jesteśmy poważ-
nym eksporterem papierosów, wpływa to na dodatni 
bilans handlowy Polski, tylko że papierosy wytwa-

I tak kolejno, kolejno… Niech pan poda przykład 
rozwiązania, które zostało wprowadzone, a które by 
ułatwiało życie polskim rolnikom. I wreszcie: wspo-
mniany przegląd wspólnej polityki rolnej. Mówiłem 
o tym, że zniesiono ceny interwencyjne, zliberalizo-
wano rynki rolne. Tego się nie da określić inaczej niż 
słowami „opieszałość”, „nieudolność” i jeszcze tam 
innymi, nie pamiętam. Pan czytał fragment naszego 
opracowania. Myślę, że ono jest rzetelne i…

Jeśli chodzi o saldo, to o odpowiedź poproszę 
pana ministra Boguckiego, który zajmuje się ryn-
kami rolnymi. Powiem tylko tyle: dobrze, że Polska 
eksportuje więcej, niż importuje. Tylko jeszcze raz 
mówię: chciałbym, żeby to były świnie polskie, a nie 
świnie duńskie.

(Senator Marek Borowski: Duńskie?)
(Senator Leszek Czarnobaj: No, duńskie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
(Senator Marek Borowski: A, że importujemy, 

tak?)
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Jacek Bogucki:

Wysoki Senacie, Panie Ministrze, jeśli chodzi 
o saldo, to statystycznie jest ono dodatnie. Ale ja poza 
zajmowaniem się rolnictwem parę lat uczyłem mate-
matyki, całkiem dobrze poruszam się w tym obszarze 
i wiem, że statystyka jest mało ścisłą nauką, częścią 
matematyki, i można nią dowolnie manipulować. 
A w tej statystyce nie możemy doszukać się prawdy. 
Prawda o eksporcie polskiej wieprzowiny jest taka, 
że w ciągu ostatnich 8 lat z eksportera staliśmy się 
importerem i z 19 milionów pogłowia mamy w tej 
chwili 10, może 11 milionów.

(Senator Leszek Czarnobaj: Barany, barany…)
1/3 wieprzowiny na polskich stołach to jest wie-

przowina pochodząca z zewnątrz, z importu. To zna-
czy z krajów Unii Europejskiej – to nie jest import 
w myśl obecnej polityki i zasad nomenklatury, opisy-
wania rzeczywistości. Niemniej jednak wspomniana 
wieprzowina, co trzeci kilogram na polskich stołach, 
pochodzi spoza Polski.

Również jeśli chodzi o owoce i warzywa, jeste-
śmy znaczącym importerem. Znaczna część owoców 
pochodzi spoza Polski.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nieprawda.)

(minister K. Jurgiel)
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(sekretarz stanu J. Bogucki) cji – bo jedną likwidujemy – agencja rozwojowa, 
spionizowana, która będzie też wykorzystywała 
doradztwo rolnicze w terenie. I chcemy, aby to 
doradztwo było faktyczne, a nie tylko iluzoryczne, 
jak teraz ma to miejsce. Bo doradcy nie mają przy-
znanych dokładnych zadań i nie realizują żadnej 
polityki rolnej.

Jeśli chodzi o koła łowieckie i odstrzał 40 tysię-
cy dzików, to podjąłem decyzję, która była powinna 
być podjęta 2–3 lata temu, w zakresie odstrzału 
sanitarnego dzików w związku z zagrożeniem 
ASF z Ukrainy i z Białorusi. Są zawierane umowy 
pomiędzy lekarzami weterynarii i powiatowymi 
kołami łowieckimi. Tak jak pan mówił, jest wiele 
skarg na funkcjonowanie niektórych kół łowiec-
kich. Jak wiemy, Polski Związek Łowiecki to jest 
struktura, która w mojej ocenie wymaga naprawy, 
dlatego że praktycznie nie podlega kontroli. Część 
myśliwych – zdecydowana większość – podchodzi 
poważnie do rozwiązywania problemów państwa, 
natomiast część na tym etapie nie chce się zaan-
gażować we właściwy sposób w realizację tych 
zadań. W Sejmie jest już ustawa, która zmienia 
ustawę – Prawo łowieckie. Wprowadzamy tam 
nowe zasady odszkodowań, jeśli chodzi o szkody 
łowieckie. I to wojewoda będzie decyzją ustalał 
wysokość odszkodowania. Będzie też utworzony 
fundusz, na który będą składały się np. odpisy ze 
środków ze sprzedanej dziczyzny.

Jeśli chodzi o tucz nakładczy, to trzeba tylko skon-
trolować ten wielkoprzemysłowy i doprowadzić do 
tego, żeby nie było zagrożenia dla środowiska, które 
miało miejsce w ubiegłych latach; trzeba doprowadzić 
do zabezpieczeń tzw. lagun i dotrzymywania warun-
ków prowadzenia produkcji. Jednak nie można tego 
zakazać. Mamy gospodarkę wolnorynkową, więc to 
konkurencją trzeba z tym walczyć.

(Senator Andrzej Stanisławek: Dziękuję bardzo. 
Rozumiem, że będą kontrole pozwoleń zintegrowa-
nych w tych fermach?)

Chodzi o to, żeby były realne, bo system kontroli 
powinien działać, ale on niestety…

(Głos z sali: Nie działa.)
…nie działa. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła 

zresztą niedociągnięcia w tym obszarze.
(Senator Andrzej Stanisławek: Jeszcze bym bardzo 

prosił o odpowiedź na pierwsze pytanie. Rozumiem, 
że te ośrodki nie będą podległe wojewodzie, tylko 
będą scentralizowane?)

Nie będą podlegały, będzie nowa pionizacja, tak 
jak jest…

(Senator Andrzej Stanisławek: Wojewoda nie bę-
dzie miał wpływu na te ośrodki? Bo to mnie trochę 
niepokoi.)

Wpływu nie będzie miał, bo za politykę odpowia-
da minister rolnictwa. Będzie odpowiadał za czynno-

rzane są z tytoniu, który w przeważającej większości 
sprowadzany jest spoza Polski. W związku z tym 
importujemy tytoń, zakłady umieszczone w Polsce 
przerabiają ten tytoń na papierosy i eksportują, ale 
oczywiście akcyza od tego, co jest wyeksportowane, 
nie jest płacona w Polsce, tylko w innych państwach 
Unii Europejskiej. Tak więc dochód Polski z tej pro-
dukcji obejmuje tylko zatrudnienie jakiejś grupy osób 
oraz podatek dochodowy, jeśli zakład płaci podatki, 
a polscy rolnicy z tego tytułu przychody mają stosun-
kowo niewielkie, biorąc pod uwagę skalę tej produk-
cji. Podobnie jesteśmy dużym eksporterem kawy, ale 
polskim rolnikom nie udało się wyprodukować ani 
kilograma. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Stanisławek.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam trzy pytania do pana ministra…
(Minister potyka się, idąc do mównicy)
To będą łatwe pytania, Panie Ministrze.
(Wesołość na sali)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki: Progi Senatu wyso-
kie…)

Pierwsze pytanie dotyczy ośrodków doradztwa 
rolniczego. Pan minister powiedział, że one będą pod-
legały ministerstwu. Czy to znaczy, że nie będzie 
żadnej podległości wojewódzkich ośrodków doradz-
twa rolniczego wobec wojewody? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie. Jaki pan ma wpływ i jaką możli-
wość interwencji w kołach łowieckich w związku ze 
swoją decyzją odstrzału 40 tysięcy dzików? Wiem, 
że niektóre koła łowieckie tego nie wykonują. I już 
są skargi rolników, ponieważ zaczynają oni siać ku-
kurydzę.

I trzecie pytanie. Jak państwo zamierzacie ograni-
czyć chów nakładczy, o którym pan minister powie-
dział? On tak na dobrą sprawę niczym się nie różni 
od stołu montażowego, ponieważ zysk rolnika z tego 
jest niewielki, a pracy ma dużo. Dziękuję bardzo.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:
Jeśli chodzi o doradztwo rolnicze, to jest przy-

gotowana ustawa, która przenosi kompetencje. 
Docelowo ma powstać na bazie jednej z agen-



25

16. posiedzenie Senatu w dniu 28 kwietnia 2016 r. 
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji  

Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019 (cd.)

stwo tego już nie robicie. „Druga pusta obietnica” 
poprzedniego rządu: „chaos w administracji”, „ne-
potyzm i przekazywanie stanowisk dla swoich”, 
„zmiany ustaw w celu dokonania zmian kadrowych, 
łamanie konstytucji”. Czy państwo opisaliście to, co 
miało miejsce w poprzednim okresie, czy to dotyczy 
obecnych wydarzeń?

(Rozmowy na sali)
Jeszcze raz to przeczytam: „zmiany ustaw w celu 

dokonania zmian kadrowych”, „przekazywanie stano-
wisk dla swoich”, „łamanie konstytucji” – to jest na 
stronie 17, Panie Ministrze, „Druga pusta obietnica”.

I jeszcze, Panie Ministrze, jak czytam ten świetny 
dokument, do sześćdziesiątej strony… Gdzieś dalej 
jest podpis pana ministra, ale do sześćdziesiątej strony 
nie ma żadnego podpisu, a chciałbym, jeśli można, 
poznać autora, jeśli pan minister zna jego nazwisko. 
Do sześćdziesiątej strony są tylko inwektywy pod 
adresem poprzedników, a przecież jak się sporządza 
rzetelny dokument, to trzeba pokazać nie tylko słabe, 
ale i dobre strony, to byłoby uczciwe i rzetelne. No, ja 
się na rolnictwie nie znam, ale przecież coś dobrego 
to oni chyba zrobili przez te 8 lat.

(Senator Robert Mamątow: To niemożliwe.)
I teraz prosiłbym pana ministra o komentarz. Na 

stronie czterdziestej pisze pan tak – wprawdzie nie ma 
pana podpisu, ale rozumiem, że się pan pod tym pod-
pisuje. „Obserwuje się spadek realnych dochodów ro-
dzin rolniczych i pogłębiające się różnice między do-
chodami mieszkańców wsi a pozostałymi grupami”… 
A troszeczkę dalej pisze pan tak: „Badania budżetów 
gospodarstw domowych wskazują na zmniejszanie się 
dysproporcji dochodowych między mieszkańcami wsi 
i miast w dziesięcioleciu 2004–2014, ale tempo tych 
zmian jest bardzo wolne”. To niech pan powie, jak to 
jest? Czy następuje zmniejszanie się tych dyspropor-
cji dochodowych między wsią a miastem, czy nie? 
Żeby panu  ułatwić odpowiedź, przeczytam jeszcze 
następne zdanie…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
czy wie pan, że ma pan 1 minutę na zadanie pytania? 
Ja jestem bardzo tolerancyjny, jak pan wie, ale minęło 
już 5 minut.) (Wesołość na sali) (Rozmowy na sali)

Panie Marszałku, liczyłem na pana wyrozumia-
łość… Już kończę.

Żeby pomóc panu ministrowi, powiem…
(Rozmowy na sali)
…że dalej, Panie Ministrze, pisze pan tak, że 

mimo zmniejszania się tych rozbieżności dochodo-
wych, nadal utrzymuje się wysoka przewaga docho-
dów mieszkańców miast, zwłaszcza dużych miast, 
nad dochodami mieszkańców wsi. To jak to jest? 
Następuje poprawa czy pogorszenie sytuacji na wsi? 
Niech pan powie, jak to wygląda w ujęciu statystycz-
nym – mimo że statystyka nie jest nauką ścisłą, jak 
powiedział pan minister…

ści techniczne, natomiast merytorycznie wojewódzki 
ośrodek doradztwa rolniczego będzie podlegał mi-
nistrowi.

(Senator Andrzej Stanisławek: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Teraz pytanie zada pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wpisując się 
w pana apel, żeby senatorowie zadawali poważne 
pytania, chciałbym zadać poważne pytanie i uzyskać, 
jeśli mógłbym prosić, równie poważną odpowiedź. 
Panie Ministrze, złożyłem do pana ministra interpe-
lację w sprawie terminu dopłat bezpośrednich. Pan 
minister odpowiedział mi bardzo poważnie, że przy-
czyną opóźnień są niedociągnięcia, błędy w systemie 
informatycznym, mówiąc w skrócie. A moje pytanie 
jest następujące: skoro były pewne niedociągnięcia 
w tym systemie – a zapewne były, jak pisał o tym 
pan minister – to czy nie można było dokonać wypłat 
według starego systemu, a ten nowy system dopraco-
wać? Jeśli można, to można, a jeśli nie można, to nie 
można – ja nie oczekuję długiej odpowiedzi, Panie 
Ministrze, oczekuję odpowiedzi tylko „tak” lub „nie”. 
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie nasunęło mi się po wystąpieniu 
pana ministra Jacka Boguckiego, który jest miłośni-
kiem matematyki, ale niekoniecznie statystyki, a któ-
ry powiedział, że wzrost naszego eksportu żywności 
– przynajmniej ja tak to zrozumiałem – nastąpił m.in. 
dzięki dużemu eksportowi papierosów. Czy mógłby 
pan powiedzieć, czy w tych 25 miliardach euro z eks-
portu… Czy papierosy stanowią główne źródło zysku 
z eksportu i czy uważa pan, że powinniśmy być z tego 
dumni? Polska jest dzisiaj największym eksporterem 
papierosów. No, tylko żeby nie było tak – co jeszcze 
w poprzedniej kadencji zapowiadał senator Pęk – że 
jak będziemy więcej płacili za akcyzę, za papierosy 
i za alkohol, to będziemy mieli większe wpływy do 
budżetu niż dotacji z Unii Europejskiej. Ja widzę, że 
to jest taki bardzo lubiany przez państwa element.

I teraz jeszcze na chwilę wrócę, Panie Ministrze, 
do tego opracowania dotyczącego programu działań. 
Panie Ministrze, 60 stron jest na temat tego – o czym 
tu mówił pan senator – że ci nie zrobili tego, a ci 
tamtego… Tak że to jest taki polityczny dokument. 
Ja przeczytam tylko jeden fragment, dotyczący tych 
„pustych obietnic”. Czy mógłby pan powiedzieć, czy 
to miało miejsce, czy nadal ma miejsce i czy pań-

(minister K. Jurgiel)
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(senator L. Czarnobaj) prawnego… Jak byłem przewodniczącym komisji 
w tamtej kadencji, podejmowaliśmy działania, które 
miały doprowadzić, żeby nie doszło do załamania 
produkcji papierosów w Polsce. A dlaczego? Dlatego 
że dyrektywa musi wejść 19 czy któregoś tam maja… 
Tak, Panie Ministrze?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki: W maju.)

W maju. I do tej pory nie uchwalono ustawy, 
bo ówczesna koalicja, nie chcąc przedłużyć termi-
nu co do tej ustawy, przygotowała ją, ale odciągała 
jej przyjęcie w czasie tak, że nasze podmioty, które 
w wyniku przyjęcia tej ustawy mają zmienić sprzęt, 
czyli maszyny, nie mogą tego robić, dlatego że nie 
wiadomo, jaki będzie ostateczny kształt papierosów, 
w którym miejscu ma być naklejka, bo to określa 
ustawa. I dlatego my już podjęliśmy działania zmie-
rzające do tego, że w tej ustawie, którą skierowali-
śmy do Sejmu, o rok wydłużamy okres dostosowania 
dyrektywy i tego rozporządzenia; chodzi o to, żeby 
weszło to w życie. A ówczesna koalicja planowała, 
żeby dobić polski przemysł papierosów i właśnie takie 
są działania w wielu obszarach. Dlatego ja mówiłem, 
że nieuczciwość tej koalicji na tym polegała.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale ja nie o to pyta-
łem, Panie Ministrze.)

Ale jest okazja o tym powiedzieć.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale niech pan mówi, 

nie na temat, ale ładnie.)
Jeśli chodzi o 60 stron, to jest taki audyt. Ja już 

o tym mówiłem 6 godzin w Sejmie, jak był minister 
Kalemba, wniósł odwołanie. My gromadzimy od 
8 lat wszelkie materiały dotyczące funkcjonowania 
tej koalicji i rozwiązań, jakie były realizowane, tak 
że 60 stron to jest tylko część tego, co można było 
napisać.

Jeśli chodzi o chaos w administracji, to przypo-
mnę, że w 2012 r. premier Tusk skierował z kancelarii 
premiera kontrolę wewnętrzną do resortu rolnictwa, 
do ARiMR. I tam są te wnioski, Panie Senatorze, 
o nepotyzmie, o zatrudnianiu znajomych. To wszystko 
jest w dokumentach sporządzonych przez Platformę 
Obywatelską. Ja bym radził z tym raportem…

(Senator Jan Dobrzyński: Nie czytał pan swoich 
dokumentów, Panie Senatorze.)

Dlaczego mówimy o zmianach? W 2008 r. PSL, 
chcąc zmieniać pracowników… My tak daleko, wie 
pan, nie idziemy. Ja uważam, że rządzący, czyli 
ktoś, kto chce realizować swój program… Tak jest 
w Ameryce, że przychodzi administracja prezy-
dencka, 4 tysiące urzędników dobrowolnie jakby się 
poddaje wymianie… Uważamy, że na kierownicze 
stanowiska w resortach, np. stanowisko dyrektora 
departamentu, powinny być powołania z partii rzą-
dzącej, bo to my mamy realizować program, który 
np. Prawo i Sprawiedliwość ma… Nie pamiętam, 

(Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof 
Jurgiel: Jakie było pierwsze pytanie, bo nie zapisa-
łem?)

No, mogę powtórzyć…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Ale nie całość, bła-

gam, nie całość.) (Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, no muszę powtórzyć.
Panie Ministrze, chodziło mi o odpowiedź na te-

mat dopłat.
(Rozmowy na sali)
Pan minister powiedział, że przyczyną opóźnie-

nia są niedopracowania czy niedociągnięcia infor-
matyczne. Moje pytanie jest takie: czy można było 
przeprowadzić wypłaty według starego systemu, 
a równolegle pracować nad wprowadzaniem nowe-
go? Czy konieczne było takie opóźnienie? Oczekuję 
odpowiedzi „tak” lub „nie”, bez wyjaśnień.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:
Wie pan, żeby zrozumieć odpowiedź na to pytanie, 

trzeba by sobie przypomnieć te wszystkie afery infor-
matyczne, które miały miejsce za rządów Platformy, 
gdzie…

(Senator Jan Dobrzyński: I po co było to pytanie?)
…w każdej instytucji…
(Senator Robert Mamątow: Trzeba było to głupie 

pytanie zadawać…)
…był i jest problem, ale tutaj nie można było 

starym systemem wypłacić… Ja już tutaj mówiłem. 
W 2013 r. przyjęto nowy pakiet legislacyjny. W ra-
mach tego pakietu legislacyjnego przyjęto inne roz-
wiązania dotyczące płatności obszarowych i wtedy 
to ówczesny resort zlecił za 10 milionów aktualizację 
starego systemu. W 2015 r. – nie wiem, jak umowa 
została skonstruowana, nie mam tego przy sobie – 
wykonawca stwierdził, że tego nie zrealizuje, że nie 
da się tego dopasować i zawarto nową umowę za 
37 milionów, która w tak krótkim czasie zresztą nie 
mogła być wykonana. I to spowodowało, że musieli-
śmy podejmować te nadzwyczajne działania.

Jeśli chodzi o rynek tytoniu w Polsce, to też tutaj 
duże zasługi są tej koalicji, która rządziła, w dopro-
wadzeniu do strat, jakie ma Skarb Państwa w wyniku 
prowadzenia tej polityki. Przede wszystkim zlikwi-
dowano rejestrację plantatorów tytoniu, co spowo-
dowało, że do tzw. pierwszego przetwarzania kieruje 
się i kierowało się nieewidencjonowany tytoń, a to, 
że brakowało kontroli, spowodowało, że w Polsce 
papierosy są produkowane w stodołach. Określa się, 
że z tego powodu budżet traci rocznie około 8–10 mi-
liardów. Dodatkowo dyrektywa tytoniowa, która po-
winna była być wprowadzona do polskiego systemu 
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która przecież wynika też z polskiej pozycji w Unii 
Europejskiej – i na ile rząd i ministerstwo o tę pozycję 
negocjacyjną dbają, a także w jaki sposób? Dziękuję.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:

Panie Senatorze, Panie Marszałku, podejmowa-
łem różne działania, pisaliśmy na ten temat proś-
bę o interwencję do rządu, do ministra rozwoju, 
który podejmuje działania ogólne, bo jest odpo-
wiedzialny za negocjacje w tej sprawie w ramach 
Unii Europejskiej. Z kolei na forum rady do spraw 
rolnictwa przyjęliśmy wspólny list podpisany przez 
główne państwa, w którym napisano, żeby po prostu 
umowa w tym kształcie, jeśli chodzi o rolnictwo 
i dostęp do rynków rolnych, nie weszła w życie na 
tym etapie. Komisarz Hogan, który jest komisa-
rzem do spraw rolnictwa, ma to negocjować i ma 
na jednym z posiedzeń rady do spraw rolnictwa 
przedstawić warunki w tej sprawie. Mają też być 
przedstawione możliwe skutki wprowadzenia tej 
umowy w życie w tym kształcie dla europejskiego 
rolnictwa. Tak że działania są podejmowane. Jeśli 
będą już znane konkretne stanowiska czy decyzje, 
to pozwolę sobie państwu to przekazać.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Augustyn. Czy już…
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak, już wszystko 

dobrze.)
Tak? Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, otrzymujemy – a już na pewno 

członkowie komisji gospodarki – prawdopodobnie te 
same pisma, lawinę pism od właścicieli ferm zwierząt 
futerkowych, którzy protestują przeciwko zamiarom 
ograniczenia tego rodzaju produkcji zwierzęcej. Jaki 
jest stosunek ministerstwa do tej kwestii? To jest 
pierwsza rzecz. Pytam, bo chcielibyśmy wiedzieć, 
co odpowiadać.

A druga sprawa dotyczy spółdzielni rolniczych. 
Mianowicie, jakie jest uzasadnienie tego, że również 
spółdzielnie rolnicze w wyniku ostatnio wprowadzo-
nej ustawy nie będą mogły nabywać ziemi od Agencji 
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa przez naj-
bliższe lata? Pytano o to wczoraj podczas spotkania ze 
spółdzielcami. Część z nich podnosiła także kwestię 
ograniczonego dostępu do wielu środków unijnych 
dla spółdzielni. Panie Ministrze, czy coś się w tej 
sprawie w najbliższym czasie zmieni?

żeby Platforma… Platforma miała jakiś program: by 
wszystkim żyło się lepiej. Ale Polskie Stronnictwo 
Ludowe nie miało takiego programu i realizowało… 
Ale to nie był żaden program. I od razu przyjęło 
ustawę o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, na mocy której wszystkich 
zastępców kierowników w ciągu jednego dnia odwo-
łano. To było, jak podawała ówczesna opinia eksper-
tów, niezgodne z konstytucją. Taka była ocena tego.

A jeśli chodzi o rozwarstwienie dochodów, to 
w ciągu ostatnich 10 lat różnice następowały w po-
szczególnych grupach. Ja teraz liczb nie znam, ale 
te opracowania, które ostatnio mieliśmy – one są 
analizowane – wskazują na to, że ta polityka, która 
była ostatnio prowadzona, związana z różnicą między 
jakością życia na obszarach wiejskich i w miastach, 
uległa, jeśli chodzi o obszary wiejskie, pogorszeniu. 
Bo jeśli mówimy o jakości życia, to trzeba tu po-
równywać szereg wskaźników. Ja, jeśli pan pozwoli, 
przekażę panu ten raport i swoje wnioski na piśmie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Teraz pytanie zada pan senator marszałek 

Borowski.
(Senator Marek Borowski: Ja rezygnuję z pytania. 

Ale proszę mnie, Panie Marszałku, zapisać do wypo-
wiedzi w dyskusji. Dobrze?)

To teraz pan senator Augustyn.
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku, 

przepraszam, ale…)
Jakiś problem z mikrofonem? To może w tej chwili 

pan senator Rybicki, a w międzyczasie rozwiążemy 
problem.

(Senator Mieczysław Augustyn: O, już.)
Tak? Już można?
(Senator Mieczysław Augustyn: Można… Oj, to 

znaczy…)
Proszę bardzo. Senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Ministrze, umowa o handlu między Unią 

Europejską a Stanami Zjednoczonymi – zwana też 
Transatlantyckim Partnerstwem w dziedzinie Handlu 
i Inwestycji z Ameryką Północną… Chciałbym za-
pytać o ustawę… Umowa ta niesie wiele dobrych 
rozwiązań i wiele być może korzyści dla polskiego 
rolnictwa, ale też wiele zagrożeń, szczególnie dla 
konkurencyjności polskiego rolnictwa. Chciałbym 
zapytać: jakie działania podejmuje pan minister 
i rząd, aby wzmocnić polską pozycję negocjacyjną – 

(minister K. Jurgiel)
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powodu w sumie bardzo się cieszę, bo z jednej strony 
akcyza to nie jest główny motor, który daje państwu 
pieniądze, aczkolwiek jeden z ważnych, ale z dru-
giej – faktem jest to, że powstały zakłady pracy, 
które powstały dzięki zachodnim koncernom, m.in. 
Imperial Tobacco czy wiodącemu na świecie Philip 
Morris, które zdecydowały się wejść właśnie do Polski 
jako pierwszego spośród krajów bloku wschodnie-
go. Weszły dlatego, że utworzono strefy, utworzono 
wspaniałe zakłady, które dają pracę tysiącom ludzi. 
Taki zakład pod Poznaniem otwierał m.in. siedzący 
tu na sali pan marszałek Borowski, już nie pamiętam, 
ale chyba z dobre 20 lat temu. Z jednej strony eksport, 
dlatego że różne gatunki sprzedaje się za granicą, ale 
z drugiej – przecież produkuje się u nas.

Wyczułem jakieś zaniepokojenie u pana w głosie. 
Czy coś jest szykowane, aby te zakłady miały mieć, 
nie wiem, jakieś ograniczenia, czy coś innego się 
dzieje? Pytam, bo taką nutkę niepokoju pan wpro-
wadził, jakby to była jakaś tragedia, że te zakłady 
dobrze prosperują i również eksportują.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Jacek Bogucki:
Panie Senatorze! Panie Przewodniczący! To nie 

jest tak, że… To nie jest takie proste, żeby odkryć 
w czyimś głosie nutkę… Ja żadnych podtekstów nie 
miałem na myśli i powiedziałem wprost o tym, że 
polskie rolnictwo w minimalnym stopniu korzysta 
z tego, iż jesteśmy dużym eksporterem i producen-
tem papierosów. To jest fakt. Jeszcze wtedy, kiedy 
byliśmy znacznie mniejszym producentem, kiedy 
na terenie Polski nie było światowych koncernów, 
kiedy papierosy były produkowane na polski rynek, 
a ten był w tym zakresie wypełniony, polscy rolnicy 
produkowali znacznie więcej tytoniu niż produkują 
w chwili obecnej. Polscy rolnicy, mimo tak ogromnej 
produkcji papierosów, mają problem ze sprzedażą 
wyprodukowanych na swoich polach liści tytonio-
wych. Fakty te wskazują tylko na to, że z punktu 
widzenia polskiego rolnictwa produkcja ta nie daje 
efektu w postaci wykorzystania krajowego surowca.

Ministerstwo rolnictwa, polski rząd, jak mówił pan 
minister Jurgiel, bardzo mocno wspiera tę produkcję 
i ten przemysł, choćby posuwając się do działań, w ra-
mach których próbujemy przesunąć o rok wdrożenie 
dyrektywy unijnej po to, żeby producenci, głównie 
producenci z obcym kapitałem produkujący papierosy 
na terenie Polski, mieli więcej czasu na przygotowa-
nie się do planowanych zmian. Nasze zdecydowane 
wsparcie dla tego sektora nie stoi w sprzeczności z na-
szą, ministerstwa rolnictwa analizą i oceną, z której 
wynika, iż produkcja tytoniu w Polsce, przez polskich 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:

Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o zwierzęta futerkowe, to właściwym 

ministrem jest minister środowiska, który wydaje 
rozporządzenia w tym zakresie. Tutaj przede wszyst-
kim jest problem, jeśli chodzi o środowiska lokalne, 
z norką amerykańską, która jest bardzo szkodliwa. 
Moją rolą jest sprawdzanie warunków weterynaryj-
nych i sprawa utylizacji… Jako resort nie zamierza-
my ograniczać produkcji zwierząt futerkowych. Na 
tym etapie jest to dla Polski dobry interes, Polska jest 
jednym z większych producentów, tak że resort rol-
nictwa nie ma zamiaru w to ingerować, poza kontrolą 
przestrzegania przepisów weterynaryjnych.

Druga sprawa to sprawa spółdzielni rolniczych 
i ziemi. Tak jak mówiłem poprzednio, na tym etapie 
wprowadziliśmy zasadę, że nabywcą ziemi może być 
rolnik indywidualny. Jednocześnie przystępujemy do 
pracy nad tą właściwą ustawą o kształtowaniu ustroju 
rolnego i chcemy przeanalizować ze środowiskami 
inne formy organizacyjne, podobne, np. występujące 
we Francji spółki cywilne. A teraz, proszę pana, spół-
dzielnia musi mieć statut i kształt, który by uniemoż-
liwiał wyprowadzanie gruntów w ręce innych osób 
niż rolnicy indywidualni. Przy tym przecież obecnie 
rolnicy indywidualni mogą się zrzeszać w spółdzielni 
i mogą wspólnie gospodarować. Tutaj nie ma z naszej 
strony żadnej dyskryminacji.

Wprowadzenie tego rozwiązania było powodo-
wane tym, że udziałowcy w spółdzielniach na takim 
etapie, na jakim są u nas te spółdzielnie, mogliby 
po prostu nabywać grunt niezgodnie z ideą naszej 
ustawy, z wprowadzonym w niej rozwiązaniem. 
Jednocześnie w najbliższym czasie złożymy projekt 
ustawy o spółdzielniach rolników na wzór rozwiązań 
przedwojennych, gdzie kapitał będzie niepodzielny 
i będzie możliwość korzystania z ulg przez spół-
dzielnie. Chcemy, żeby te spółdzielnie tak działały, 
oczywiście te, które będą chciały na podstawie prawa 
spółdzielczego przekształcić się w spółdzielnie rolni-
ków, które w naszej ocenie będą bardziej efektywnie 
zajmowały się sprawami dotyczącymi rolników.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana ministra Boguckiego. 

Mówił pan o tym, że akcyza nie jest płacona w kra-
ju, ponieważ bardzo dużo eksportujemy. Ja z tego 
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(sekretarz stanu J. Bogucki) …natomiast statystyka stosowana przez polityków 
i w różnych odpowiedziach jest różnie używana – i to 
o to chodzi, w tym jest problem. Dopiero niedawno 
ludziom wyjaśniano różnicę między średnią a me-
dianą. Gdy się nie ma wiedzy, to oczywiście wszyst-
ko można przekręcać. To, że produkcja tytoniowa 
i papierosów jest zaliczana do produkcji i eksportu 
rolniczego, jest decyzją polityczną, a nie statystyczną. 
To jest jedna sprawa.

Druga sprawa, polemiczna. Pan przedstawił bar-
dzo archaiczne poglądy. Pan mówi: wszystko z nasze-
go, wszystko my, wszystkie zyski dla nas. Tak się nie 
da. Tak handlując, również w dziedzinie gospodarki 
rolnej i rolnictwa, zostalibyśmy po prostu sami ze 
swoim i mielibyśmy tego stosunkowo mało. Liczy 
się bilans. I pytania, które tu były, dotyczyły bilansu. 
I w tych bilansach jest zawsze tak, że coś się kupuje, 
a coś się daje. Najlepiej oczywiście własny wkład, 
a w szczególności rolny, mieć wysoki, ale tego nie 
da się jednostronnie robić i to pan powinien o tym 
wiedzieć. Przepraszam za ten wtręt.

Panie Ministrze, mam 2 pytania.
Niestety, wrócę do stadnin. Pan był uprzejmy 

powiedzieć – i dobrze uzasadnił tę rzecz – że była 
konieczność wymiany tam kierownictwa. Ale wła-
ściwie moje pytanie dotyczy tego, dlaczego te zmia-
ny i ta wymiana były tak niedobre, bo one tak są 
oceniane. Ja też nie mam pełnej wiedzy na ten temat, 
ale te zewnętrzne zdarzenia, które miały miejsce i, 
powiedzmy, to odium zarówno medialne, jak i mię-
dzynarodowe były bardzo negatywne i nieproporcjo-
nalne do wagi sprawy. Dlaczego te nominacje, które 
nastąpiły w wyniku wymiany, były tak niedobre 
w ocenie wielu? No a mnie się wydaje, że rzeczy-
wiście tak było.

I drugie pytanie, ja bym powiedział, o znacznie 
większej wadze, jeżeli chodzi o rolnictwo. Dużo było 
tu mowy o programach, dużo było tu mowy o przy-
szłych nakładach ze środków unijnych i własnych. 
Te programy były jakby liczbowo wymieniane. Co 
do konkretów pan powiedział, że będzie nowe prawo 
wodne, że należy się spodziewać nowego prawa w za-
kresie spółek wodnych. Moje pytanie dotyczy gene-
ralnie gospodarki wodnej, a mianowicie problemów 
zaopatrzenia wsi w wodę, jak również zapobiegania 
skutkom zarówno suszy, jak i powodzi, występują-
cego nadmiaru wody. W jaki sposób te wielkie pro-
gramy i te wielkie pieniądze poprawią to, o czym 
pan mówił, a mianowicie załatwią tę strategiczną 
sprawę, której pojedynczy rolnik właściwie nie jest 
w stanie sobie załatwić, a nawet i grupa rolników, 
poza, powiedzmy, zbudowaniem studni? Jak te pro-
gramy i to prawo, które ma być wprowadzone, będą 
starały się rozwiązać problem nierównowagi wodnej, 
która następuje i, jak się wydaje, się pogarsza wraz 
ze zmianami klimatu, w tym sensie, że występują 

rolników, jest w zbyt małym stopniu wykorzystywana 
do… Tylko tyle i aż tyle chciałem powiedzieć, ana-
lizując ten rynek.

Mój poprzednik, pan senator, sugerował, że ja 
miałem coś innego na myśli, ale tak nie było. Ja mó-
wiłem wprost o tym, że tytoń jest jednym z głównych 
towarów eksportowych. Jak pamiętam, w ramach 
22 miliardów z eksportu przychody z tytułu tytoniu 
wynoszą chyba 1 miliard 600 czy coś w tych gra-
nicach. Mogę się mylić, bo cytuję z pamięci, a nie 
sprawdzałem tego w międzyczasie, ale to jest poziom 
bliski 10%. Jest to znaczący udział w rynku, jeden 
z większych udziałów w rynku – mówię o bilansie 
handlowym.

Wspominałem też o tym, że przy tej produkcji 
zatrudnione są osoby, że płacone są w Polsce podatki, 
a jeśli chodzi o akcyzę, to chodziło mi tylko o to, że 
gdyby ta akcyza w całości była płacona w Polsce, 
to dochody budżetu byłyby w lepszej kondycji. No 
ale jesteśmy zobligowani prawem Unii Europejskiej, 
zgodnie z którym podatek płacony jest w kraju, gdzie 
następuje sprzedaż ostatecznemu konsumentowi, od-
biorcy. Jest to pozytywne zjawisko, aczkolwiek i re-
sort rolnictwa, i polscy rolnicy oczekiwaliby tego, 
żeby krajowy surowiec był w większym stopniu wy-
korzystywany i do tej produkcji, i do każdej innej 
produkcji związanej z sektorem rolnym. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Zapisany do głosu jest pan senator Rulewski, ale 

nie widzę go na sali, w związku z czym zabierze 
głos pan senator Wach, a kolejny będzie pan senator 
Chróścikowski.

Senator Piotr Wach:

Dziękuję uprzejmie, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, właściwie to najpierw chciałbym 

wyrazić uznanie za pana dostępność, za to, że już 4 
godziny pan odpowiada na pytania. Nie zawsze tak 
bywało na tej sali i należy to przyjąć z uznaniem, 
jednak powiem, że nie ze wszystkim się zgadzam, 
szczególnie w sferze opinii, które pan wygłasza. Mam 
2 pytania, ale zanim je zadam, wypowiem jeszcze 2 
zdania polemiczne, jeśli pan marszałek pozwoli, do 
wypowiedzi pana ministra Boguckiego.

Panie Ministrze, statystyka jest matematyczną 
nauką ścisłą: podając te same dane, otrzymuje się te 
same wyniki…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale wiedza pana 
ministra jest nieścisła.)



30

16. posiedzenie Senatu w dniu 28 kwietnia 2016 r. 
Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji  

Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019 (cd.)

(senator P. Wach) naprawdę duża. I zobaczymy, jak NIK oraz organy 
ścigania się do tego odniosą. Ale mnie nie zależało 
na nagłaśnianiu tego wszystkiego. Ja nie lubię niko-
go oskarżać, wolę, żeby sprawa została wyjaśniona. 
Ale ktoś chciał… i już rozpoczął wspomnianą walkę. 
Tak samo jak teraz niektóre środowiska zaczynają 
mówić o Służewcu, że tam były niesłuszne decy-
zje. Ja w 2005 r., kiedy pierwszy raz zostałem mini-
strem, udaremniłem przejęcie Służewca przez grupę 
30 osób. Chciano już wtedy wydzierżawić na 30 lat, 
przejąć tych 160 czy170 ha w centrum miasta i inaczej 
je zagospodarować. Udało się wtedy włączyć w to 
wszystko Totalizator Sportowy, który współpracu-
je… I teraz trzeba dokonać zmian, aby doprowadzić 
wspomniany obiekt do świetności. Bo struktura, jaka 
tam funkcjonuje, taka pełna demokracja… I każdy 
– to znaczy większość, ja nie chcę nikogo oskarżać – 
próbuje załatwiać swoje interesy. Tam jest potrzebna 
silna ręka, silny zarządzający i dobra rada, wyłoniona 
poprzez wskazanie przez instytucje, stowarzyszenia, 
które zajmują się hodowlą koni. I uważam, że ten 
ruch też jest dobry. Oczywiście niektórym już się to 
nie podoba, uruchamiają oni media, szczególnie te, 
którym nie zależy na tym, aby hodowla koni w Polsce 
miała właściwy wymiar.

Jeśli chodzi o prawo wodne, to mamy tam do czy-
nienia z zaniedbaniem, jako że dyrektywa jest już 
od dawna, ale poprzednia koalicja nie chciała tego 
prawa wodnego uchwalić, skierować… Nie wiem, 
jakie tam były powody. Ministrem właściwym jest 
minister środowiska. Ale, jak już mówiłem, powo-
łaliśmy ministerstwo gospodarki, które opracowało 
czy opracowuje projekt udrożnienia dróg wodnych 
w Polsce. My, Panie Senatorze, jako resort, mamy 
narodowy program melioracji, a także małej i du-
żej retencji. No, są potrzebne środki, jesteśmy na 
etapie planu rozwoju, do końca czerwca powstanie 
strategia, pierwszy etap we wrześniu… i w ramach 
tego wszystkiego musimy przeznaczyć środki m.in. 
na gospodarkę wodną. Jaka to będzie suma, to jest 
kwestia przyszłości. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Chróścikowski. Przygotuje się pan 

senator Florek.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Dziękuję.
Panie Ministrze, rolnicy obecnie bardzo mocno 

podnoszą problem klęski wymarznięć i kwestię skła-
dania wniosków dotyczących materiału siewnego. 
I wypytują, jak to jest, że teraz nie ma określonych 
stawek. Kiedyś było wiadomo, jakie są stawki za 

ostrzejsze susze i również częstsze okresy znacznego 
nadmiaru wody, której nie umiemy zagospodarować? 
Dziękuję bardzo.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:
Jeśli chodzi o stadninę koni, szczególnie 

w Janowie, to już mówiłem o tym na wstępie, Panie 
Senatorze. Po prostu były dowody, i to dowody or-
ganów rządowych, na to, że były tam nieprawidło-
wości, i nie było możliwości innej decyzji jak tylko 
ta – prezes agencji dokonał zmiany. Zmiana polegała 
na powołaniu osoby pełniącej obowiązki dyrektora 
i ogłoszeniu konkursu. Konkurs został ogłoszony. Ale 
pan obserwuje rzeczywistość w Polsce. Media, które 
są w posiadaniu szczególnie środowisk liberalnych, 
wszystko potrafią przekazać w sposób udany, nawet 
nieprawdę. Bo jeśli powiem, że spółka w Janowie 
prowadzi 2 rodzaje działalności, a więc jednym jest 
hodowla koni, ale większym jest rolnictwo, produkcja 
mleka, zbóż, a na szefa został powołany człowiek 
z wykształceniem wyższym, po ekonomice rolnictwa, 
pracujący 4 lata jako wicedyrektor w banku, 8 lat jako 
wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, to nie wiem, w ilu przedsiębiorstwach 
w Polsce są powołani na szefów lepsi fachowcy, nawet 
jeśli weźmie się pod uwagę nominacje ówcześnie rzą-
dzącej Platformy. Tak że ten atak był spowodowany 
przez zorganizowane grupy, które czerpały dochody 
z tej stadniny poprzez niewłaściwe organizowanie 
tej imprezy. To są stwierdzenia Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, nie moje, ja to podkreślam. Ja 
chciałem odwołać tych panów. Zostali oni odwołani 
przez prezesa. Chciałem, żeby to wszystko było wy-
jaśnione. Bo zostało skierowane też doniesienie do 
prokuratury, nie tylko za niegospodarność, lecz także 
za niewłaściwą gospodarkę, jeśli chodzi o weterynarię 
i hodowlę koni. I chciałem, żeby wszystko zostało 
spokojnie wyjaśnione. Ale panowie chcieli rozgrywać 
to wszystko medialnie. Ja wierzę w to, że jednak na 
końcu społeczeństwo będzie miało taką wiedzę, która 
pozwoli spokojnie powiedzieć, że wspomniana decy-
zja była jak najbardziej słuszna i konieczna.

I chciałbym, żeby pan, Panie Senatorze, zapo-
znał się z dokumentami. Pan, jako senator, ma pra-
wo dostępu też do informacji, które nie są dostępne 
wszystkim. Ale wszystkiego też nie można mówić. 
Bo wbrew temu, co mówią niektóre środowiska czy 
ci panowie, mnie zależy na stadninie koni. Ona nie 
była najlepiej prowadzona. Nie było chociażby bie-
żącej wody. Wójt chciał poprowadzić przewód, żeby 
można było założyć obserwację, za darmo. Też nie 
chciano. Tak że wie pan, ta niegospodarność była 
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(senator J. Chróścikowski) pozwoliłyby na zwiększenie kwoty przeznaczonej 
na ten cel, dodatkowe przesunięcie środków i dopro-
wadzenie do tego, aby stawki nie były niższe niż do 
tej pory. Gdy będziemy mieli zbilansowaną liczbę 
złożonych wniosków, to będzie moment na to, aby tę 
kwotę znaleźć. Chciałbym może nie zapewnić o tym, 
że te pieniądze się znajdą, ale zapewnić pana senatora, 
że będziemy ich szukać bardzo zdecydowanie, a już 
w tej chwili widzimy źródła takich przesunięć. Mam 
nadzieję, że polscy rolnicy w tym roku otrzymają nie 
mniej niż otrzymywali do tej pory na 1 ha, niezależnie 
od tego, ile wniosków złożą.

Jednocześnie od przyszłego roku chcemy zmienić 
zasady wsparcia do produkcji w zakresie materiału 
siewnego. Powstał już specjalny zespół międzyresor-
towy, który analizuje skuteczność tego mechanizmu, 
analizuje, jak ten mechanizm usprawnić, tak aby to 
wsparcie w jak największym stopniu trafiało do rol-
ników. Chcemy bowiem przeanalizować to też pod 
tym kątem, czy tego typu dopłata nie powoduje tego, 
iż firmy zajmujące się obrotem nasionami – a przy-
pomnę, że to także jest dziedzina, którą poprzednia 
koalicja sprywatyzowała w znaczącej mierze, po-
zbyto się państwowej hodowli roślin, pozbyto się 
państwowego nasiennictwa, przejęły to firmy z ob-
cym kapitałem i często one dyktują ceny na materiał 
siewny… W każdym razie chcemy przeanalizować to 
pod tym kątem, na ile ta dotacja trafia rzeczywiście 
do rolnika, a na ile ta dotacja powoduje wzrost cen 
materiału siewnego i zarabiają na tym tylko ci, którzy 
zajmują się sprowadzaniem materiału siewnego, bo 
przypomnę, że znaczna część materiału siewnego po 
dokonaniach poprzedniej koalicji jest sprowadzana 
spoza terenu Polski.

W związku z tym, tak jak powiedziałem, na pew-
no ten mechanizm będzie wzmacniany i kontynuowa-
ny, bo takie są nasze pierwsze wnioski po spotkaniu 
tego zespołu, ale w taki sposób, aby było to realne 
wsparcie dla polskiego rolnictwa. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Teraz pan senator Florek, a przygotuje się pan se-

nator Poślednik.

Senator Piotr Florek:
Nawiążę do mojej poprzedniej wypowiedzi.
Panie Marszałku, z sali Senatu poszedł zły sygnał, 

sygnał dla rektorów uczelni ekonomicznych, że nie 
należy kształcić w kierunkach statystycznych, bo – 
i tu zacytuję to, co pan minister powiedział – staty-
styka fałszuje rzeczywistość. Taki sygnał poszedł. 
Jak wrócę do domu, to zajrzę do moich roczników 
statystycznych. Zastanawiam się, czy nie poczekać na 

zwrot materiału siewnego. I rolnicy podnoszą ten 
problem, no bo wiedzą, do kiedy, wiedzą, co, ale je-
żeli chodzi o wnioski, nie wiedzą, jak będzie rozwią-
zany wspomniany problem. I są zdenerwowani. Bo 
przecież już raz zakupili materiał siewny, na jesieni, 
a teraz muszą go zakupić drugi raz na ten sam areał. 
Jak to będzie uwzględniane? Czy rząd podejmuje 
już jakieś działania we wspomnianym kierunku, czy 
nie? Bo jest straszne zdenerwowanie w związku z tą 
sprawą, szczególnie jeżeli chodzi o niektóre regiony 
Polski, gdzie są bardzo duże wymarznięcia. No i jakie 
są w końcu wspomniane stawki? Bo, jak pamiętam, 
poprzednio było tak, że stawki były określone, rol-
nicy wiedzieli, jaka jest dopłata do pszenicy, a jaka 
– do ziemniaków. Dzisiaj rolnicy w ogóle nie wiedzą 
i pytają: co my mamy składać, po co? Poproszę może 
o jakąś odpowiedź w tej sprawie, o wyjaśnienie, czy 
zamierzacie coś z tym zrobić.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Jacek Bogucki:
Panie Senatorze, w ubiegłym roku poprzednia 

koalicja, koalicja PO – PSL przeforsowała zmianę 
w przepisach dotyczących dopłat do materiału siew-
nego i rzeczywiście ten stworzony jeszcze za czasów 
rządu Prawa i Sprawiedliwości, w latach 2005–2007, 
jak pamiętam, mechanizm wsparcia, mechanizm, któ-
ry bardzo dobrze przez lata działał, został zrujnowa-
ny. Został zrujnowany, bo zamiast przepisu, który 
dotychczas obowiązywał, i ustalonych stawek, które 
oczywiście były przez lata obniżane, przez tych 8 lat 
były obniżane, bo poprzedniej koalicji ciągle wyda-
wało się, że na rolnictwo szkoda pieniędzy, wprowa-
dzono system, w którym ustalono sztywną kwotę 
w budżecie państwa i dopiero po zebraniu wniosków 
nastąpi wyliczenie stawki i przyznanie dopłat. A więc 
to od liczby wniosków, które spłyną, ma zależeć ta 
stawka.

Nie byliśmy w stanie zmienić tych przepisów 
w tak krótkim czasie, bo wymagało to zmian zarów-
no ustawowych, jak i budżetowych, i zmian, które 
przebiegałyby w tym samym czasie, a przypomnę, 
że pracujemy w oparciu o budżet…

(Senator Mieczysław Augustyn: Zaniedbanie, za-
niedbanie.)

…przygotowany jeszcze przez poprzedników.
Oczywiście, znając problem, wiedząc o tym, że 

zimowe przymrozki spowodowały wzrost zapotrze-
bowania na materiał siewny, w wielu przypadkach 
na podwójne zasiewanie pól, a więc jesienią i teraz, 
wiosną, szukamy w budżecie państwa rezerw, które 
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(senator P. Florek) ubezpieczycielem. Ta procedura trwa i chciałbym, 
aby do połowy roku powstała koncepcja, a potem 
konkretne rozwiązania prawne. Ze środków PROW 
można będzie wspierać takie towarzystwo w przy-
padku wystąpienia klęsk żywiołowych czy katastrof. 
Jak powiedziałem, sprawa jest w toku. Dodatkowo 
wprowadzamy fundusz stabilizacji dochodów rolni-
czych, który jest stosowany w wielu państwach. Taka 
ustawa była prowadzona w poprzednim parlamencie, 
ale chcemy ją trochę pozmieniać i ponownie złożyć 
pod obrady parlamentu.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Poślednik, a przygotowuje się pan 

senator Mamątow.

Senator Marian Poślednik:

Panie Ministrze, mam pytanie odnośnie do kwe-
stii, która w tych dokumentach często się przewija. 
Ona jest znana od dwudziestu paru lat, kiedy to na-
stąpiła zmiana ustroju. Chodzi o to, że rozwoju wsi 
nie możemy opierać tylko i wyłącznie na rozwoju rol-
nictwa – potrzebne są alternatywne źródła dochodów. 
Jednym z takich sposobów na dodatkowe dochody 
zgodnie z tym dokumentem mają być odnawialne 
źródła energii. W jaki sposób państwo zamierzacie 
potencjalnie wesprzeć rolników czy małych przedsię-
biorców, aby właśnie ten element rozwoju, poprzez 
odnawialne źródła, mógł być alternatywą dla miesz-
kańców wsi? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: co się kryje pod pojęciem „upo-
rządkowanie rozwoju przestrzennego wsi”? Bo w tym 
dokumencie jest taki zapis.

I ostatnie zdanie. Ten temat wprawdzie został już 
tu poruszony, ale chciałbym jeszcze zapytać o małą 
retencją i meliorację, ponieważ to jest bardzo zanie-
dbany system, a on jest przecież istotnie związany 
z produktywnością gleb. Tu są oczywiście wieloletnie 
zaniedbania, jeszcze z czasów poprzedniego ustroju. 
Ale chciałbym tylko zasygnalizować, że jest wiedza 
na ten temat, z której warto korzystać. Ja mam przy-
jemność mieszkać na obszarze, gdzie żył i pracował 
Dezydery Chłapowski – generał, który wprowadzał 
nowoczesne rolnictwo już w XIX w. Działa Instytut 
Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, jest wiedza 
na ten temat i myślę, że warto do tego po prostu wra-
cać. Gromadzenie wody należy zaczynać u źródła, 
naprawdę warto wrócić do małej retencji, tej podsta-
wowej gospodarki wodnej i to wesprzeć. Myślę, że to 
pomoże w rozwiązaniu przynajmniej części proble-
mów związanych z gospodarką wodną, szczególnie 
w rolnictwie. Dziękuję.

nowe. Jak państwo nowe wydacie, to je przeczytam, 
a te stare chyba wyrzucę.

Panie Ministrze, no niejako ścigamy się ze 
Stanami Zjednoczonymi. Powiedział pan, że zmiany 
w Stanach Zjednoczonych po wyborach dotyczyły 
4 tysięcy osób, a pan zmienił tylko 306 osób w agencji 
restrukturyzacji. No, po drodze pan jeszcze ileś osób 
pozmieniał… Jak pomnożę to przez liczbę resortów, 
jakie mamy, to okaże się, Panie Ministrze, że pan już 
ten limit ma wyczerpany, tak że niech pan uważa. 
Jeżeli chcemy się ścigać z Amerykanami, to… No 
chyba że chcemy ich pobić w tym sensie, że więcej 
zmian zrobimy niż oni po wyborach. Nasza Polska 
to tak wielkościowo jednym stanem tylko by była… 
Proszę wziąć pod uwagę, że ten limit pan ma wy-
czerpany.

Moje pytanie, Panie Ministrze, jest takie. W in-
formacji, którą pan nam przedstawił, nie ma nic na 
temat ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt, a kiedy 
zarzucił pan panu premierowi, że poprzednia koalicja 
nic nie zrobiła w jakichś sprawach, wymienił pan 
kwestię ubezpieczeń. Ja panu chcę powiedzieć, na 
podstawie sytuacji, jaka była w Wielkopolsce, że co 
roku w Wielkopolsce była albo susza, albo powódź, 
albo jakieś wymrożenia. W tym roku już mamy przy-
mrozki, a więc już wiadomo, że rolnicy będą się w tej 
sprawie zwracać, a przed nami przecież jeszcze wiele, 
wiele miesięcy. To się co roku powtarza. Chciałbym 
się dowiedzieć, jakie pan minister ma plany co do 
ubezpieczeń rolniczych, jakie zmiany pan przewiduje. 
Ten problem nie ustaje od wielu, wielu lat i pozostaje 
nierozwiązany. Myślę, że pan minister zaproponuje 
zmiany, które będą do przyjęcia przez wszystkich.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o statystykę, to są na ten temat takie 

dowcipy, ale one są nieładne, więc nie będę ich cy-
tował. Może później porozmawiamy na ten temat.

Jeśli chodzi o ubezpieczenia upraw rolnych 
i zwierząt, to złożyliśmy do Sejmu projekt ustawy 
w tym zakresie przywracający możliwość pakieto-
wego ubezpieczenia i podnoszący składkę z 6% do 
9%, co umożliwiłoby zwrot części… To jest pierw-
szy etap. W materiale, który pan ma, jest napisane, 
że planujemy powołanie towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych, podjęliśmy już prace organizacyjno-
-formalne. Chcemy jedno z towarzystw, w którym 
fundusz składkowy ma udziały, zagospodarować – 
to jest własność Skarbu Państwa – i zorganizować 
w Polsce towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, któ-
re dzięki współpracy z Pocztą byłoby powszechnym 
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gdyby konsolidujemy środki krajowe, wszystkie 
pomysły… Tak jak mówiłem, pakt jest umową 
z partnerami zewnętrznymi na rzecz budowy pro-
aktywnej postawy, jeśli chodzi o odnawialne źró-
dła energii. I to jest drugie miejsce, gdzie zostaną 
wskazane nasze propozycje programowe, sposoby 
finansowania i kolejne działania. Mogę powiedzieć 
tylko tyle, że pracujemy nad tym. Jeden z zespo-
łów, które zostały utworzone po 25 kwietnia… 
Po ostatnim spotkaniu dotyczącym paktu zostały 
utworzone zespoły i jednym z ważnych, jednym 
z ciągle powtarzających się tematów są odnawialne 
źródła energii. Tak więc teraz jesteśmy w okresie 
– to będzie 4 miesiące czy 5 miesięcy – kiedy jest 
możliwość aktywnego działania, realizujemy nasz 
program wyborczy w sposób konkretny, wykonując 
konkretne zadania. Trzeba jeszcze trochę czasu, bo 
to jak gdyby trwa, dlatego że łączymy różne źródła 
finansowania. To jest pierwsza sprawa odnośnie do 
odnawialnych źródeł energii.

Jeśli chodzi o małą retencję i meliorację, to pan 
minister Jurgiel z panem wiceministrem Babalskim 
i ja – też byłem uczestnikiem tego spotkania – spo-
tkaliśmy się z wrocławskim środowiskiem nauko-
wym. Nie powtórzę nazwisk profesorów, ale było to 
szacowne grono. I tam przedstawiono nam… Tutaj 
to też jest działanie w ramach paktu, to też jest gru-
pa robocza. Bo jeśli chodzi o wodę, prawo wodne, 
no przecież nie ma tutaj co powtarzać, jak bardzo 
jest to istotne, jak bardzo wszyscy… Zapraszamy 
wszystkich do aktywnej współpracy na rzecz… I nie 
mówię tego tylko z grzeczności, naprawdę wszystkie 
ręce na pokład, bo woda jest bardzo istotna. Ale chcę 
powiedzieć co do małej retencji, że mamy już 16 wo-
jewódzkich opracowań dotyczących małej retencji. 
Jest to u nas, można powiedzieć… Naukowcy przy-
szli do nas sami i powiedzieli: chcemy się włączyć… 
Wyszukali różne kwestie w naszych zadaniach pro-
gramowych, które były dla nich inspiracją, i stwier-
dzili: chcemy się tym zająć. Podjęliśmy ten temat, 
podpisaliśmy pewne wstępne uzgodnienia. I tak, jak 
pan minister podkreślał, od 1 lipca budujemy w mi-
nisterstwie departament nauki, doradztwa, transferu 
wiedzy i innowacji. Odbudowujemy – i w tym ele-
mencie jest też doradztwo – właśnie takie działania, 
które będą łączyły, konsolidowały… dzięki którym 
będzie można np. realizować zadanie: mała retencja 
wodna i melioracje. Tutaj jest prawo wodne, tutaj jest 
też uruchomienie… Bo mamy zablokowane jedno 
z działań – ja o tym dzisiaj mówiłem – w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego 
nie ma możliwości uruchomienia bez uruchomienia 
prawa wodnego i prawo wodne jest kluczem. Ale 
już idźmy do przodu. Zapewniam, że te 2 tematy 
to są jedne z takich fundamentów naszego pomysłu 
na rzecz dalszych… Ale potrzeba na to trochę cza-

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:

Ja odpowiem na jedno pytanie dotyczące uporząd-
kowania rozwoju planowania przestrzennego. Panie 
Senatorze, jeśli chodzi o planowanie przestrzenne 
w Polsce, ono zostało zaniedbane i generalnie na ob-
szarach wiejskich realizuje się inwestycje na podsta-
wie decyzji o warunkach zagospodarowania i zabu-
dowy. A na całym świecie podstawą przeznaczenia, 
czy ustalenia funkcji terenu jest plan zagospodarowa-
nia przestrzennego. Chcemy wprowadzić miejscowe 
plany ogólne i szczegółowe. Jeśli pan miał kiedyś 
styczność z planowaniem przestrzennym, to pewnie 
pan wie, że taki model kiedyś funkcjonował w Polsce. 
I my chcemy to przywrócić, tak aby polska wieś była 
zagospodarowywana zgodnie z planami miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego, a nie na podstawie 
decyzji, których skutkiem jest zniekształcenie krajo-
brazu polskiej wsi. Dokonamy, oczywiście wspólnie 
z ministrem infrastruktury, zmiany ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowa-
dzając te elementy.

Teraz poproszę pana Zarudzkiego…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze! Chciałbym się odnieść do dwóch te-
matów – odnawialnych źródeł energii, małych 
retencji i melioracji. Te dwa tematy są bardzo cie-
kawe i istotne. Jutro o 11.00 odbędzie się konfe-
rencja na temat „Innowacyjne rolnictwo: kierun-
ki rozwoju i instrumenty finansowe”, w budynku 
Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego 
i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
w Warszawie. Ja będę reprezentował kierownic-
two ministerstwa, będą tam też pan Michael Pilke, 
przedstawiciel Komisji Europejskiej, i wiceprze-
wodniczący sejmowej komisji rolnictwa i podkomi-
sji do spraw odnawialnych źródeł energii Krzysztof 
Ardanowski. Przedstawimy tam program… 
Innowacyjne podejście do odnawialnych źródeł 
energii… Panie Senatorze, pracujemy nad tym, 
w jaki sposób wykorzystać odnawialne źródła ener-
gii na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i roz-
woju tej aktywności przedsiębiorczej. Pracujemy 
nad tym. Ten temat jest dla nas bardzo istotny. To 
po pierwsze. Nie chciałbym tutaj o szczegółach 
mówić, tylko o tym, w jakim zakresie i gdzie umiej-
scawiamy… Najpierw wchodzimy w innowacyj-
ność na obszarach wiejskich, budujemy program. 
Po drugie, w „Pakcie dla obszarów wiejskich” jak 
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(podsekretarz stanu R. Zarudzki) tę samą akcyzę, mamy też podwyżki. Dlaczego tego 
się nie robi akurat w przypadku tamtych produktów, 
a tutaj… Nie wiadomo, kto wpadł na taki pomysł. I to 
od wielu lat prześladuje się przede wszystkim małych 
sklepikarzy w małych miejscowościach, którzy przez 
niedopatrzenie czasami mają 1 paczkę, 2 czy 5 paczek 
papierosów z legalnymi banderolami, które kupili 
dzień czy 2 dni wcześniej, a chwilę później stają się 
one nielegalne. Nie mogę tego zrozumieć. Prosiłbym 
tu o wsparcie, żeby zmienić ten tak naprawdę chory 
przepis.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę, Panie Ministrze.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:
Dziękuję bardzo.
Może ja powiem tyle: ministrem właściwym do 

spraw poboru akcyzy i innych podatków jest minister 
finansów, tak że my… Minister rolnictwa w zakresie 
rynku tytoniu bardziej zajmuje się nasiennictwem 
i samą produkcją. Więc co do spraw finansów, to 
bardzo bym prosił, żeby pan senator zadał pytanie, 
skierował zapytanie do ministra finansów.

(Senator Robert Dowhan: Tak, ale… A pierwsze 
pytanie, do ministra Boguckiego?)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Jacek Bogucki:
W przypadku, Panie Marszałku, Wysoki 

Senacie… Odpowiedzi na oba pytania są właściwie 
w kompetencji ministra finansów. Ja tutaj za ministra 
finansów nie chciałbym odpowiadać. Ale w dzisiaj, 
za chwilę, chyba o godzinie 16.00, będzie posiedzenie 
komisji sejmowej, która będzie zajmować się m.in. 
kwestiami podatku akcyzowego od papierosów, więc 
zapraszam pana marszałka, jeśli znajdzie chwilę, na 
to posiedzenie komisji. Będzie tam przedstawiciel 
Ministerstwa Finansów i będzie można dopytać go 
o te szczegóły.

Niemniej jednak rząd jest całością i jako całość 
pracujemy… A po raz pierwszy chyba dzieje się coś 
takiego, przynajmniej ja w przypadku poprzednich 
rządów nie widziałem zbyt często takich sytuacji, 
że resorty współpracują bardzo dobrze, i to nawet 
przy trudnych tematach. Bo z jednej strony problem 
opodatkowania wyrobów tytoniowych jest proble-
mem Ministerstwa Finansów i problemem fiskalnym, 

su, w 5 miesięcy nie da się tego zrobić. Pomysł jest 
i go realizujemy. Dziękuję za to pytanie, bo to jest 
okazja, aby powiedzieć, na jakim etapie jesteśmy. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Robert Dowhan. Przygotowuje się pan 

senator Czerwiński.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja jeszcze raz, jeśli mogę prosić, mam pytanie do 

pana ministra Boguckiego, a w zasadzie mam 2 py-
tania.

Pierwsze. Mówiliśmy dużo o eksporcie, ale rząd 
Prawa i Sprawiedliwości zapowiadał zaostrzenie 
przepisów plus uszczelnienie granic tak, aby wpły-
wy do budżetu były dużo większe. Czy w przeciągu 
ostatnich miesięcy udało się zlikwidować szarą strefę 
produkującą wyroby tytoniowe, w tym bardzo dużą, 
jeżeli chodzi o susz? Czy wprowadzono cokolwiek, co 
zatrzymało eksport, szczególnie z Ukrainy i krajów 
wschodnich, papierosów nielegalnych bez akcyzy do 
naszego kraju? Jakby pan mógł pokrótce się do tego 
pytania odnieść.

Drugie pytanie mam bardziej techniczne i może 
nie do pana ministra, ale patrząc na pana przebojo-
wość, może akurat uda się cokolwiek tutaj wskórać. 
Ja pisałem w tej sprawie już 2 oświadczenia.

(Sygnał telefonu komórkowego)
Komuś telefon dzwoni.
Dlaczego jest tak, że jeżeli następuje zmiana akcy-

zy – zawsze jest to przeważnie 1 stycznia – to w okre-
sie 2 miesięcy trzeba wymienić wyroby tytoniowe 
i nie mieć w sprzedaży detalicznej tych ze startą ak-
cyzą? Stara akcyza tzn. akcyza właściwie opłacona, 
legalna, która była dopuszczona do obrotu. Dlaczego 
trzeba to wymieniać? Jeżeli się tego nie wymieni, to 
taka osoba, taki przedsiębiorca jest karany sądownie, 
a jeżeli już się wymieni, to jest cała skomplikowana 
procedura związana z powiadomieniem urzędu skar-
bowego plus do tego z wykupowaniem akcyzy legali-
zacyjnej… banderoli legalizacyjnej, naklejaniem tego 
na paczki, a więc jest to niszczenie tych wyrobów, 
żeby wprowadzić legalny towar po raz drugi legalnie 
do obrotu. Jaki to ma sens? Kiedyś się obawiano, że 
zakłady tytoniowe będą robić zapasy, żeby płacić 
niższą akcyzę, ale dzisiaj sprawa jest na tyle droga, 
że nikt zapasów już nie robi. Jeżeli coś takiego funk-
cjonuje w przypadku wyrobów tytoniowych, to dla-
czego nie funkcjonuje w przypadku alkoholu? Mamy 
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(sekretarz stanu J. Bogucki) giem? Na jakie kategorie produktów było ono na-
łożone? Pod jakim pretekstem? I ostatnie pytanie: 
czy ponowne próby nakładania embarga, jeśli w tej 
chwili nie obowiązuje, znowu nam grożą? Jak to się 
ma do kwestii związanych z naszą pomocą Ukrainie 
w innych sferach? Czy to embargo, według pana, było 
nałożone w jakikolwiek wytłumaczalny sposób, czy 
też po prostu stosowano pretekst?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:
Panie Marszałku, już wcześniej jeden z senatorów 

o to pytał. Powiedziałem, że w tej sprawie minister 
gospodarki prowadzi działania na nasz wniosek, 
i poprosiłem, żeby można było udzielić szczegółowej 
odpowiedzi na piśmie, zawierającej ustalenie stanu 
faktycznego na dzisiaj. Tak że, Panie Senatorze, prze-
każemy odpowiedź na ten temat na piśmie, podając 
te wszystkie elementy, o których pan szczegółowo 
mówił.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Klich. Proszę o pytanie.

Senator Bogdan Klich:
Panie Ministrze, oczywiście bardzo łatwo się za-

słaniać konkurentami politycznymi oraz wrażymi 
mediami, co pan uczynił w swoim wystąpieniu, ale 
jeśli chodzi o stadniny, to radziłbym panu porozma-
wiać ze środowiskiem jeździeckim, co sądzi na temat 
tego dorżnięcia przez pana 2 naszych eksportowych 
towarów, jakimi były do tej pory stadniny w Janowie 
oraz w Michałowie. Komuna tego nie była w stanie 
zrobić, pan je dorżnął.

(Głos z sali: No zaraz…)
Jeszcze nie skończyłem. Środowisko jeździeckie 

ma swoje wyrobione zdanie na ten temat, środowi-
sko jeździeckie wie, jakie błędy zostały popełnione. 
Środowisko jeździeckie powie o tym panu, tylko 
proszę naprawdę posłuchać tego, co ci ludzie, pa-
sjonaci jeździectwa wiedzą na temat koni. Bo oni 
wiedzą, w jaki sposób się je hoduje, wiedzą, w jaki 
sposób odpowiadać na ich bolączki, co należy zro-
bić, z kim się skontaktować w pierwszej kolejności, 
zanim zawiezie się konia do leczenia stacjonarnego 
i koń padnie. Trzeba po prostu z nimi porozmawiać. 
Jakby pan z nimi porozmawiał, to pan by usłyszał, 
gdzie zostały popełnione błędy przez ludzi niekom-

a z drugiej strony my jako resort rolnictwa mamy 
zadbać o to, aby polscy rolnicy, którzy uprawiają 
tytoń, mogli być konkurencyjni na rynkach euro-
pejskich i światowych, by mogli produkować nadal 
ten tytoń. I jest to naszą troską. Dlatego spotykamy 
się z Ministerstwem Finansów, spotkaliśmy się już, 
spotkamy się też w przyszłym tygodniu i będziemy 
rozmawiać na temat wypracowania takich zasad, 
które pozwolą uszczelnić rynek, poprawić system 
akcyzowy, a jednocześnie dadzą polskim rolnikom 
zajmującym się taką produkcją szansę na legalne pro-
dukowanie i zbywanie swoich produktów, a jednocze-
śnie tym, którzy przetwarzają polski tytoń – ale także 
importowany, bo… Ja tu nie jestem przeciwnikiem 
importu, w żadnym wypadku – jeśli ktoś z państwa 
senatorów mówił o tym, to znaczy to, że źle zostałem 
zrozumiany. Jeśli ten import trafia do nas i uzupełnia 
polską produkcję, to jest to dobrze. Będziemy szukać 
takich rozwiązań, które pozwolą te absurdy, które 
powstały w minionych latach, znieść. Bo z dużą dozą 
– znów o tym mowa – matematycznego myślenia 
i prawdopodobieństwa można tych winnych znaleźć 
raczej w poprzedniej koalicji lub w ich poprzednikach 
politycznych, a nie w obecnym rządzie. I to wyni-
ka właśnie z prawdopodobieństwa, bo myśmy do tej 
pory rządzili łącznie 2 lata i kilka miesięcy, a nasi 
poprzednicy – zależnie od tego, której partii to by do-
tyczyło… Ale jeśli chodzi o PSL, to przez większość 
26 lat polskich przemian Platforma Obywatelska i jej 
poprzednicy polityczni… Bo przecież ta formacja 
powstała na bazie wcześniej istniejących formacji, 
także tych rządzących też pewnie przez większość 
z tych 25 lat.

Jeszcze – jakby godząc się z panem profesorem 
senatorem w kwestii statystyki – powiem, że ja tak 
specjalnie, celowo powiedziałem w sposób taki tro-
chę kontrowersyjny to, co dotyczyło statystyki. Ale 
naprawdę wiem, co to jest statystyka. Niemniej jed-
nak rzeczywiście to dobrze brzmi w ustach przed-
stawiciela partii opozycyjnej, a niedawno rządzącej, 
gdy przyznaje się do tego, że jako polityk manipuluje 
statystyką. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Czerwiński. Proszę o pytanie.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, chciałbym dopytać do kwestię 

embarga ukraińskiego na produkty żywnościowe. 
Czy ono zostało już zniesione? Jeśli tak, to kiedy? 
Jeśli nie, to dlaczego? Kiedy zostało wprowadzone? 
Jakie straty ponieśliśmy w związku z tym embar-
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(senator B. Klich) w drugim i w trzecim przypadku. W porządnym pań-
stwie, a przecież pan walczy o państwo demokra-
tyczne, tak się panu wydaje, prokuratura ustali, kto 
zawinił w tym wszystkim. Ja się nie obawiam – jeśli 
okaże się, że to moja wina, to organy ścigania pewnie 
przedstawią jakieś wnioski – a pan niech zachowa po-
wagę i nie powtarza frazesów i głupot. Nic nie zostało 
dorżnięte, wszystko dobrze funkcjonuje, w sierpniu 
odbędzie się aukcja i na pewno nie będzie gorsza niż 
te, które były wcześniej, z tym że w skarbie państwa 
zostanie parę milionów.

(Senator Bogdan Klich: Przekażę na pewno pań-
skie słowa, Panie Ministrze, tym kilkudziesięciu 
środowiskom jeździeckim, z którymi na ten temat 
rozmawiałem. Z przyjemnością przekażę im, że na-
zywa pan ich opinie głupotami.)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam, ale 

to nie jest dyskusja, tylko pytania do pana ministra 
i odpowiedzi, proszę więc…)

Jeszcze raz proszę pana o powagę, o zachowanie 
godności senatorskiej i o niepowtarzanie tego, co nie 
jest prawdą, bo to nie przystoi senatorowi. Ja napraw-
dę mogę panu przyprowadzić przedstawicieli paru 
środowisk, którzy powiedzą, że wreszcie ktoś podjął 
właściwe działania po to, żeby zakończyć to, co się 
działo w tej stadninie jednej czy drugiej.

Sprawa dzików, proszę pana. Po 2 latach eks-
perci sami przyznali, że błędem było blokowanie 
redukcji dzików w przypadku wystąpienia ASF, 
którego nosicielami są dziki. Ja, proszę pana, wy-
korzystałem możliwość, jaką daje mi ustawa, która 
pozwala na wydanie decyzji o odstrzale sanitar-
nym w przypadku zagrożenia zdrowia i życia ludzi. 
Tu chodzi o zdrowie – realne zagrożenie pochodzi 
z Ukrainy i z Białorusi, szczególnie z Ukrainy, gdzie 
nie jest opanowana sytuacja związana z afrykań-
skim pomorem świń. Dodatkowo na wniosek Polski 
Komisja Europejska wdraża program finansowany 
ze środków Unii Europejskiej zmierzający do za-
bezpieczenia tego obszaru i zamknięcia go w celu 
ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego 
pomoru świń.

Wydałem, zgodnie z informacją służb wetery-
naryjnych… Rozporządzenie Komisji Europejskiej, 
zalecenie, proszę pana, odpowiednich organów, które 
zajmują się weterynarią, jest takie, żeby na obszarze 
o powierzchni 1 km2 było 0,5 dzika. I tu żadne prawo 
nie jest łamane. Są zawierane umowy, jest sprawdzany 
stan… Zabezpieczyliśmy środki finansowe, których 
niestety tamten rząd nie mógł zabezpieczyć, w wy-
sokości 18 milionów, ale z tego, co widać, jak ustala 
się stan faktyczny, ta kwota nie będzie wykorzysta-
na. Tak że jak pan chce kogoś oczerniać i oskarżać, 
to niech pan poczyta prawo unijne, prawo polskie, 
a potem dopiero niech pan zabiera głos.

petentnych. Pański problem polega na tym, że zosta-
ły wyznaczone po prostu osoby niekompetentne do 
zajmowania się sprawami, które wymagają naprawdę 
wysokich kompetencji, bo tego uczy się latami i to 
czasami przez dwadzieścia parę lat. To mówi środo-
wisko jeździeckie w różnych częściach kraju, a akurat 
tak się składa, że z tym środowiskiem mam dobry 
kontakt, tego środowiska słucham i dowiaduję się, 
co ono sądzi na temat tej polityki.

Ale nie o to chciałem pana zapytać. Chciałbym 
pana zapytać o rozporządzenie w sprawie tego swo-
istego safari, które pan chce urządzić w Polsce, je-
żeli chodzi o dziki. 40 tysięcy dzików do zabicia 
to ogromna liczba. Przeciwko temu tak naprawdę 
wielkiemu safari buntują się nawet myśliwi. Ja rozu-
miem, że pan nie działa w interesie myśliwych; ja nie 
jestem myśliwym, ja w interesie myśliwych się nie 
wypowiadam. Chciałbym pana zapytać, czy pan się 
zastanowił, co będzie oznaczało dla naszego ekosys-
temu wyrżnięcie około 40 tysięcy dzików. I prosiłbym 
pana o chwilę refleksji nad tym, zanim pan będzie 
podejmował decyzję, tak żeby wyrżnięcie tych 40 
tysięcy dzików nie było podobne do dorżnięcia tych 
2 eksportowych towarów, jakim są stadniny… były 
stadniny w Janowie i w Michałowie. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Żal mi pana, 

Panie Senatorze, bo pan powtarza ciągle frazesy 
i pan pewnych rzeczy nie rozumie. Nie ma jedne-
go środowiska jeździeckiego w Polsce, tak samo jak 
w Polsce nie ma jednej partii. Jest środowisko, które 
jest zainteresowane rozwojem hodowli koni w Polsce 
i dlatego powołuję zespół, w skład którego wchodzi 
45 fachowców od różnych ras i są to profesorowie. 
Niech pan wykaże cierpliwość, naprawdę wszystko 
się wyjaśni i pan zrozumie, że pan po prostu powta-
rzał frazesy i że pan tak naprawdę tego wszystkiego 
nie rozumie, nie rozumie, o co tam chodziło i o co 
tam chodzi.

Ja panu powiem, że w ciągu ostatnich 5 lat padło 
50 koni i badany jest wątek wyłudzenia pieniędzy 
za odszkodowania. Po żadnym padnięciu konia nie 
robiono sekcji zwłok, a teraz sekcja zwłok została zro-
biona. Niech pan się nie martwi o odpowiedzialność, 
bo prokuratura została zawiadomiona w pierwszym, 
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rach wiejskich będzie można realizować odnawialne 
źródła energii.

Co do wiatraków, to jeszcze raz podkreślę, że 
w ich przypadku chodzi o warunki. Jak to zostanie 
zakończone… Ministrem właściwym jest minister 
infrastruktury. Ustawa dotyczy rozwiązań wynika-
jących z prawa budowlanego.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn, proszę o pytanie.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, chciałbym tylko zainterwenio-

wać. Byłoby bardzo dobrze, gdyby również mini-
strowie wiedzieli, że nie są od pouczania senatorów.

(Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof 
Jurgiel: Proszę?)

Ministrowie nie są od pouczania senatorów, Panie 
Ministrze, więc…

(Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof 
Jurgiel: Nie jestem od pouczania…)

Proszę nie zwracać się do senatorów w takim 
tonie, jakiego pan użył w przypadku pana senatora 
Klicha.

(Senator Leszek Czarnobaj: Po raz drugi.)
To jest skandaliczne.
A teraz pytania. Czy prawdą jest to, co czy-

tam ostatnio w mediach, że stadninie w Janowie 
Podlaskim grozi utrata dotacji z Unii Europejskiej?

Druga kwestia. Bardzo często spotykam się z lokal-
nymi grupami działania. Oprócz tego, że rzeczywiście 
są one świadectwem tego, że poprzednicy starali się 
dobrze wykorzystać środki unijne i zrobiono bardzo 
wiele, wspomniane grupy zawsze podnosiły kwestię 
– nie udało się tego poprzednio zmienić – wielkiej 
przepaści między wymogami biurokratycznymi w pro-
gramie „Ryby” a wymogami w ich programie. Czy 
pracujecie teraz państwo nad zmniejszeniem tych ob-
ciążeń biurokratycznych? Czy rzeczywiście uda się 
jakoś przezwyciężyć tę niemoc z poprzednich lat? 

Na koniec pytanie szczegółowe. Pan minister 
mówił przed chwilą, że zgodnie z polskim prawem 
zostaną wyłonione firmy, które będą utylizować owe 
dziki. Konkretnie w jakiej procedurze? A jeżeli zo-
stały wyłonione, to jakie?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:
Utylizację przeprowadza Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa. Czyni to – nie pamiętam 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Dowhan, proszę o pytanie.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję.
Ja mam pytanie à propos tych dzików, bo to mnie 

zastanowiło. Może pan minister powie, w jaki sposób 
będzie się odbywał ten odstrzał czy to zarżnięcie, jak 
mówi kolega senator, 40 tysięcy sztuk. Kto to będzie 
monitorował, utylizował? Chciałbym też, żeby pan 
wspomniał o kosztach. To moje pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Bardzo głośno było miesiąc czy 
2 miesiące temu na temat zmiany ustawy o energii 
odnawialnej – chodzi o słynne wiatraki. Czy coś się 
zmieni w tym zakresie, czy coś się tu dzieje? Bo oce-
niając po spółkach notowanych na giełdzie związa-
nych z produkcją energii odnawialnej… One poszły 
bardzo mocno w dół, a wiąże się to z ryzykiem, że 
mogą być bardzo duże ograniczenia albo podatki, albo 
nawet zakaz używania już istniejących wiatraków, 
które funkcjonują.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:

Jeśli chodzi o redukcję liczby dzików, to jest to 
szczegółowo opisane w poszczególnych ustawach 
i rozporządzeniach. Wydałem decyzję na podstawie 
ustawy; zasady są zawarte w umowie pomiędzy po-
wiatowym lekarzem weterynarii a kołem łowieckim. 
Koszt w przypadku 1 sztuki to 310 zł. Utylizację prze-
prowadza – zgodnie z umową, z ustaleniami, które 
są dotychczas stosowane – Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, która ma środki na ten 
cel. Proszę mi wierzyć, żadne prawo nie może być 
łamane i nie jest łamane. Rozporządzenie upoważnia 
do zawarcia umowy. Umowy są zawierane zgodnie 
z prawem polskim i unijnym.

Jeśli chodzi o energię odnawialną, to ministrem 
właściwym jest minister energetyki. My ściśle współ-
pracujemy. Chciałbym powiedzieć, że ustawa, która 
została przyjęta w tamtym roku, po wielu latach, 
z 3-letnim opóźnieniem, jest zmieniana. Do końca 
czerwca powinna zostać przyjęta ustawa zwiększają-
ca możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii 
na obszarach wiejskich. Trwają uzgodnienia pomię-
dzy ministrem energetyki, ministrem środowiska 
a ministrem rolnictwa i mam nadzieję, że dojdzie do 
takich uzgodnień – chodzi o stawki – że na obsza-
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(minister K. Jurgiel) sób nie gorszy. Jest to jedna z fachowych firm, która 
zrobi to z udziałem samorządu. Naprawdę, proszę 
o cierpliwość i niepowtarzanie bzdur, które często 
pisze prasa, że coś jest nie tak, że coś się dzieje. Nie 
ma ludzi niezastąpionych. Nie ma ministrów nieza-
stąpionych. Nikt nie jest niezastąpiony. Naprawdę, 
Polska nie zawali się z tego powodu, że paru gości…

(Senator Mieczysław Augustyn: Kolesi, kolesi.)
…nie może czerpać korzyści, często w sposób 

nieuzasadniony.
Jeszcze na następne pytanie odpowie pan minister 

Zarudzki.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, jedną ze spe-

cjalizacji, jakimi się zajmowałem przed przyjściem 
do resortu, są partnerstwo lokalne, lokalne grupy 
działania, Leader. Zajmuję się tym od 2000 r. Czyli 
na 4 lata przed członkostwem i pierwszym schema-
tem… I tu chciałbym odpowiedzieć… Bardzo dzię-
kuję za to pytanie. Oczywiście procedury, które były 
w poprzednim okresie, w latach 2007–2013, były, 
powiedziałbym, daleko niewystarczające i niedające 
satysfakcji. Ponieważ chociażby największy odsetek 
odrzuceń, największy odsetek, nawet do… Sam przy 
tym pracowałem, w sposób bezpośredni, tworząc stra-
tegię, pracując w agencji restrukturyzacji, oceniając 
wspomniane wnioski. Wiemy, że był problem z mi-
kroprzedsiębiorstwami. Przede wszystkim, ja mam 
taki, można powiedzieć, bardzo merytoryczny… Jeśli 
chodzi o założenia, które przyjęto w PROW 2007–
2013, to mam do poprzedniego okresu programowania 
następujący zarzut. W żaden sposób, mimo nacisków 
różnych środowisk, osób, do których też się zalicza-
łem, i komitetu monitorującego, nie zmieniono… 
A można było, w 2008 r, w 2009 r., w 2010 r… Co 
można było zrobić? Można było zrobić… Chodzi mi 
o to nieszczęście biurokratyczne związane z małymi 
projektami. Powtarzam: z małymi. Półtora roku, rok 
i zakończenie inwestycji. To uważam za niedocią-
gnięcie i niedopatrzenie. 

Do czego zmierzam? Do tego, jak jest teraz i w ja-
kim kierunku to wszystko idzie. I powiem, że tutaj 
mamy… Ale po kolei. Bo to wszystko trzeba przedsta-
wić. Z drugiej strony: cała procedura związana z mi-
kroprzedsiębiorstwami. To jest dramat. A w szczegól-
ności, jeśli chodzi o lokalne grupy działania – tam jest 
do 70% odrzutów. To było pewne nieporozumienie. 

dokładnie – co najmniej od 15 lat, zgodnie z prawem, 
zgodnie z umowami, które zostały podpisane z re-
sortem rolnictwa, tak że w tym przypadku nie ma 
problemu. Szczegółowa informacja o procedurze zo-
stanie panu dostarczona na piśmie, jeśli pan pozwoli.

Jeśli chodzi o dotację, to nie jest mi znana sprawa 
dotacji w Janowie. Spółki te nie mogą być dofinan-
sowywane. Jest to też jeden z problemów, które po-
wstały po tym, jak minister Sawicki odebrał środki 
finansowe z płatności bezpośrednich dla podmio-
tów, które mają powyżej 150 tysięcy euro płatności. 
Doprowadziło to do pogorszenia w ciągu ostatnich 
2 lat – bo zrobiono to w 2013 r. – sytuacji finansowej 
wielu strategicznych spółek. My chcemy to przywró-
cić, ale już od roku 2018, dlatego że procedury doty-
czące zmian wymagają czasu. Jednak chcemy, żeby 
te spółki naprawdę zaczęły funkcjonować, a nie żeby 
było tak jak wtedy, kiedy próbowano doprowadzić 
do likwidacji niektórych stadnin koni czy przejęcia 
tych stadnin przez osoby prywatne. My ten proces 
zablokowaliśmy. I zablokujemy. I proszę mi wierzyć, 
że rada do spraw hodowli koni, która została powoła-
na, opracuje wreszcie program strategiczny rozwoju 
hodowli koni w Polsce. W pierwszym etapie wskaże 
się tam na analizę stanu… na zagrożenia, szanse, jakie 
są, kierunki… Nie tylko, że tak powiem, sztuczna 
promocja poprzez jedno zdarzenie w roku, za sprawą 
którego w sposób sztuczny ocenia się naszą sytuację 
w hodowli koni. Niech pan mi pokaże, czy jest jakiś 
program rozwoju hodowli koni w Polsce. Tak że…

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, nie pokażę, ale… 
Bo pan minister adresuje swoją wypowiedź do 

mnie, Panie Marszałku, tak więc ja tylko ad vocem.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Tak, tak, proszę.)
Prosiłbym jednak, żeby nie wmawiać nam, że 

wszystko jest okej i wszyscy, wszystkie środowiska 
się mylą. Czy prawdą jest na przykład, że partnerzy 
zagraniczni chcą się wycofać ze współpracy ze stad-
ninami?

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:
Proszę pana, zobaczymy, co będzie w sierpniu. To 

nie jest prawda. Do sprzedaży koni na aukcji zgłosiło 
się więcej chętnych, niż było. Niech pan będzie cier-
pliwy do sierpnia. Spotkamy się pod koniec sierpnia, 
jak Bóg pozwoli, i wtedy przedstawimy informa-
cję. Wtedy pan się przekona. Ja jestem pewien, bo 
wspomniana umowa została dzisiaj zawarta z nowym 
podmiotem, który przeprowadzi to wszystko w spo-
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(podsekretarz stanu R. Zarudzki) się wydarzy, jest szansa, że nam się to uda. Teraz 
potrzebujemy trochę czasu, potwierdzenie przyjdzie 
za rok. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Majer, proszę o pytanie.

Senator Ryszard Majer:

Panie Marszałku, Panie Ministrze, ja jeszcze na 
momencik pragnę wrócić do kwestii dzików na pol-
skiej wsi. Wbrew temu, co część kolegów senatorów 
mówiła, wbrew tym opiniom… Z tego, co mówią 
mi rolnicy z mojego okręgu, wynika, że na polskiej 
wsi trwa wojna: wojna między dzikiem a rolnika-
mi. Niestety w tej wojnie przegrywa polski rolnik, 
który nie jest w stanie uchronić swoich zasiewów. 
Oczywiście nikt nie jest za zabijaniem dzików, ale 
jesteśmy, Drodzy Państwo, za rozsądkiem. Moje py-
tanie do pana ministra jest takie: czy rozporządzenie 
o sanitarnym odstrzale dzika jest wydarzeniem incy-
dentalnym, czy od tej pory ministerstwo rolnictwa 
będzie systematycznie dbało o to, by pogłowie dzika 
nie wzrastało na tyle, by rolnicy mi nie mówili, że 
żyjemy w państwie wirtualnym? Bo rolnicy, jak się 
spotykają ze mną, to mówią: nie ma państwa, bo nas 
nie ma kto chronić. Dziki wchodzą wszędzie, w za-
grody, podchodzą pod domy. Panie Ministrze, pytam, 
czy to jest tylko ten jeden raz, czy będzie systema-
tyczny nadzór nad pogłowiem dzika po to, żeby ono 
nie wzrastało i nie zagrażało zasiewom.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o konkretną odpowiedź.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:
Panie Senatorze, w tym zakresie nie było prze-

strzegane prawo. Zgodnie z polskim prawem nadzór 
powinien sprawować… W tamtej kadencji i w tej ten 
nadzór sprawuje minister środowiska. Są tak zwane 
plany łowieckie, jest w Europie przyjęty wskaźnik 
wynoszący 0,5 dzika na 1 km2. Z planów łowieckich 
powinno to wynikać. W Polsce to zostało zaniedbane, 
2 lata temu pogłowie bardzo mocno wzrosło. Stąd ta 
decyzja była konieczna. Nie ma okresu, w którym 
ma to być zrealizowane – to zależy w dużej mierze 
od kół łowieckich.

Chcę też powiedzieć, że ustawa – Prawo łowieckie 
wymaga nowelizacji. Trzeba też ściślejszego nadzoru 
nad Polskim Związkiem Łowieckim, bo inaczej… To 
jest państwo w państwie.

Lokalne grupy mówiły, że winny jest urząd mar-
szałkowski. Urząd marszałkowski mówił, że winne 
jest ministerstwo. Ministerstwo mówiło: nie, winne 
są urzędy marszałkowskie. No, przecież to była nie-
kończąca się historia. Tak więc nie wszystko było 
pięknie, chociaż środki wykorzystano. Ale ze wzglę-
du na pewne przesunięcia i podjęte działania. I tu się 
skończyło dobrze, chociaż z Leaderem – nie do końca. 
Ale to są nieistotne drobiazgi. I ja powiem: general-
nie zakończyło się… I cała ta otoczka, że Leader źle 
wykorzystuje… Bo takie były narzędzia. Ale i tak 
świetnie wykorzystano szansę, dano ludziom szan-
sę na budowanie kapitału społecznego i skorzysta-
no z tego. Ale nie do końca jest to medialne. Nie do 
końca medialne jest to, że wybudowano ileś świetlic. 
Tak że Leader zrobił swoje, bo ludzie zrobili swoje, 
poprzez aktywności, na które dostali szansę. Znam 
i rozumiem tę biurokrację… 

Jeśli chodzi o nowy okres programowania – to 
jest zasadnicza kwestia w kontekście lokalnych grup 
rybackich – to powiem tak. Jeśli coś może być dla 
mnie wzorcem tego, jak ukrócić podejście biuro-
kratyczne, to takim wzorcem są dla mnie wnioski 
lokalnych grup rybackich. Zacząłem dochodzić teraz 
w ministerstwie, dlaczego tak było, dlaczego po-
mimo tego, że… Ta mitręga biurokratyczna będzie 
ograniczona, po pierwsze, poprzez system małych 
grantów. Nie małych projektów w urzędzie marszał-
kowskim, ale… Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
sam dostanie grant i będzie go rozliczał. Na nim bę-
dzie spoczywała odpowiedzialność szybszego oraz, 
jak mam nadzieję, sprawnego… Po drugie, nie ma 
już osi trzeciej, nie ma pośredników itp. Jest jeden 
wniosek. Małe granty to jest jedno źródło pozyski-
wania środków, a drugie… W tej chwili jesteśmy 
na końcowym etapie przygotowywania wniosku 
na pozostałe aktywności, który jest robiony, mogę 
powiedzieć najprościej, na wzór wniosku rybackie-
go. Wiemy, znamy problem, ale to się chyba udało. 
Dlaczego? Kompetentni pracownicy… Jeszcze dzi-
siaj rozmawiałem o tym, dlaczego akurat teraz nam 
się udało. Przecież już wcześniej nad tym pracowa-
no, przecież to jest kontynuacja tych prac, nie teraz 
wypracowano te wszystkie… Bo się w to nie wtrą-
cało kierownictwo ministerstwa, tylko zajmowali się 
tym kompetentni pracownicy. Proszę mi wierzyć, 
mogę to wykazać. I dlatego udało się wprowadzić 
te rozwiązania. My je teraz doskonalimy. Co więcej, 
przed uruchomieniem ostatecznym tego systemu – to 
będzie w czerwcu – poddamy te wnioski nieformal-
nym konsultacjom. W ramach Leadera jest wybrany 
zespół lokalnych grup, które ocenią te wnioski, oce-
nią instrukcje i powiedzą, co mamy zmienić. Panie 
Senatorze, dziękuję za to pytanie. Jest szansa, że to 
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(Senator Jan Rulewski: Za komuny.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Nieliczne.)
Nie, komuna była przed dwudziestoma…
Jeśli chodzi o drugie pytanie… Proszę pana, fir-

ma Polturf dostała wypowiedzenie, ona nie jest nam 
potrzebna, żeby realizować to zadanie, jakim są Dni 
Konia Arabskiego w sierpniu. Będzie to realizowała 
inna firma, inne osoby. Gwarantuję panu, że to wy-
darzenie będzie na pewno dużo lepsze i przyniesie 
więcej efektów dla polskiej hodowli koni niż to, co 
było do tej pory.

(Senator Jan Rulewski: Przyjmuję zakład pod wa-
runkiem, że pan będzie jeździł po schetynówkach.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Panie Senatorze Rulewski, nie udzieliłem panu 
głosu.

Proszę o zadanie pytania pana senatora Dowhana.

Senator Robert Dowhan:

Panie Ministrze, mam takie pytanie. Pan się tutaj 
często powołuje na Unię Europejską, wymienia pan ją 
w kontekście środków, rolnictwo bardzo korzysta na 
tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Moje pytanie 
dotyczy flagi. Czy w pana ministerstwie jest flaga 
Unii Europejskiej, czy jej nie ma? Jeżeli jej nie ma, 
to czy mógłby pan powiedzieć, dlaczego jej nie ma?

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:

Muszę sprawdzić.
(Senator Jan Rulewski: Okulary do dyspozycji…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Grabowski, proszę o pytanie.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, ja mam pytanie 

chyba bardziej do ministra Zarudzkiego, w zasadzie 
dwa pytania…

Najpierw chciałbym powiedzieć, że jestem pora-
żony treścią tego raportu, w zasadzie analizą poli-
tyki rolnej prowadzonej przez rząd PO–PSL. Jedno 
z moich pytań będzie miało związek z tą polityką. 
Zgadzam się, że był to okres 8 lat nieudolności, nie-
skuteczności, braku zainteresowania rolnictwem. To 
tak na wstępie.

Teraz pytanie. Panie Ministrze, mówił pan na 
temat wypłaty 92% środków dla rolników z płat-

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o zadanie pytania pana senatora 
Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, krytycznie odniósł się pan do do-

tychczasowych prac koalicji Unii Demokratycznej… 
Unii Wolności… Przepraszam, Platformy 
Obywatelskiej…

(Wesołość na sali)
…i PSL.
(Głos z sali: Szybka historia polityki.)
Czy to prawda, że pańskie sukcesy, pańska karie-

ra spowodowana jest faktem, że w związku z licz-
nymi zebraniami wyborczymi poruszał się pan po 
tak zwanych schetynówkach, zwłaszcza ze swojej 
miejscowości Sadownik, poprzez Warszawę… Po 
drugie, czy pan zauważył, że powstało i zostało na-
prawionych kilka tysięcy schetynówek? Po trzecie, 
czy pan ma ofertę przebicia tego sukcesu, jakim były 
schetynówki?

Drugie pytanie, już ostatnie. Myślę, że taka in-
formacja nie jest przykra dla pana, ale w ogóle jest 
przykra. „Z przykrością informuję, że firma Polturf 
nie jest już organizatorem Dni Konia Arabskiego 
2016. W związku z brakiem jakiejkolwiek współpra-
cy z obecnymi zarządami stadnin, co uniemożliwia 
zorganizowanie imprezy na zakładanym poziomie, 
w dniu 26 kwietnia 2016 r.”… Jak skomentowałby 
pan zerwanie tej umowy i czy koń arabski odlatuje?

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:
Powiem panu tak: sztuką by było, żeby za bilion 

złotych w ubiegłej kadencji, przez 8 lat zadłużania 
państwa, mimo środków jeszcze z poprzedniej per-
spektywy i planu, który przygotowała wtedy koalicja, 
ale przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, nic 
nie zostało zrobione, Panie Senatorze. Czy pan sobie 
wyobraża, żeby nic nie zrobić, mając tyle pieniędzy? 
To jest odpowiedź na pytanie o to, co zrobiła koalicja 
PO–PSL. Po prostu wydawaliście środki nieefektyw-
nie…

(Senator Jan Rulewski: Ja o schetynówki pytałem.)
Wasze działanie polegało na tym, że kilkadziesiąt 

polskich firm, zamiast zarobić na autostradach, uległo 
likwidacji, bo nie wypłacano pieniędzy. Niech pan nie 
mówi o inwestycjach. A jeśli chodzi o schetynówki, 
to w naszym województwie niestety nie miałem moż-
liwości jazdy po tych schetynówkach, jeździłem po 
tych drogach, które wybudowaliśmy wcześniej, jak 
jeszcze nie było koalicji PO–PSL.
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(senator A. Grabowski) wszystkich środków. Nie chciałem na tamtym etapie 
nikogo oskarżać. Zleciliśmy kontrolę, tj. pani premier 
zleciła, Najwyższej Izby Kontroli. Ta kontrola ma być 
zakończona do końca czerwca. I wtedy będzie usta-
lone, kto podejmował decyzje, jakie osoby. Taki jest 
zakres kontroli. A wcześniej mogę tylko stwierdzić, 
podobnie jak mówił pan minister Zarudzki, że nie 
było właściwego nadzoru ze strony resortu i agencji 
i tego systemu nie wprowadzono. Jednak podjęliśmy 
nadzwyczajne działania, wprowadziliśmy aneksy 
i te środki zostaną wypłacone. Uruchomiona jest też 
wypłata za rok 2016; ta procedura będzie przepro-
wadzona.

A drugie pytanie?
(Senator Arkadiusz Grabowski: Chodzi mi o to, 

co się będzie działo z Agencją Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Czy będzie redukcja za-
trudnienia w związku z zakończeniem perspektywy 
2015–2020 płatności bezpośrednich? I czy ta agencja 
będzie łączona z innymi podmiotami?)

Na dzień dzisiejszy prowadzimy prace zwią-
zane z likwidacją Agencji Rynku Rolnego. Część 
zadań zostanie przeniesiona do agencji restruk-
turyzacji, część – ta rozwojowa, tak my ją nazy-
wamy – do Agencji Nieruchomości Rolnych i do 
tego zostaną dostosowane kadry. W ciągu, jak 
myślę, 2 miesięcy, po analizach będzie można po-
wiedzieć, jaki będzie stan zatrudnienia; nie chcę 
teraz strzelać. Po prostu trzeba realizować zadania 
w sposób właściwy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Informuję, że przedstawiciel Ministerstwa 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązał się do udzie-
lenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane przez 
senatora Zająca, senatora Czarnobaja i – o ile pamię-
tam – pana senatora Augustyna.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof 

Jurgiel: To już koniec, tak?)
Tak.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:

Chciałbym podziękować, jeśli można, i skierować 
i do siebie, i do wszystkich innych taki apel, żeby-
śmy nie oskarżali się, jeśli nie znamy faktów, bo to 
jest naprawdę nieprzyjemne dla wszystkich stron. 
Pozwoliłem sobie tutaj odnieść się do wypowiedzi 
dwóch senatorów, bo powtarzają nieprawdziwe fakty. 
To nie przystoi też w Senacie, chociaż mamy wolność 
słowa. Dziękuję bardzo.

ności bezpośrednich. Chciałbym się dowiedzieć, 
jaki udział w środkach wypłaconych stanowią 
środki wypłacone w formie zaliczkowej. Bo to, że 
system informatyczny Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa nie działał, to był jeden 
z przejawów tej nieudolności. Z czym się wiąże to 
pytanie? Wiem o tym, że biura powiatowe na po-
czątku kampanii wypłacały część środków w for-
mie zaliczkowej, de facto bez sprawdzania wnio-
sków. Taka była potrzeba. Wiem też, że jest taka 
świadomość ze strony agencji restrukturyzacji, że 
w niektórych przypadkach środki były wypłaco-
ne niezasadnie i mogą mieć miejsce postępowania 
windykacyjne.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o pytanie 
trwające nie dłużej niż minutę na temat dzisiejszego 
spotkania.)

To jest to pytanie, jaki wpływ…
I drugie pytanie. Czy w związku z paraliżem dzia-

łalności, czyli niewykonaniem zadania, w związku 
z niedziałającym systemem informatycznym pra-
cownicy tudzież władze agencji ponieśli jakieś skut-
ki, sam nie wiem, prawne, dyscyplinarne? Chodzi 
mi konkretnie o pracowników DI, bo to było chyba 
w pionie wiceprezesa do spraw IT.

I trzecie, ostatnie pytanie – to już może do pana 
ministra Jurgiela. Chciałbym uzyskać jakieś bar-
dziej szczegółowe informacje na temat przekształceń 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
planowanych w związku z końcówką perspektywy 
2015–2020 płatności bezpośrednich. Co się z tą agen-
cją restrukturyzacji będzie działo? Czy ona będzie 
w jakiś sposób łączona z innym podmiotem? Były 
informacje medialne, że dojdzie do łączenia po-
szczególnych podmiotów. Dziękuję. I przepraszam, 
że przedłużyłem.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:

Panie Senatorze, ja tu ciągle się dziwię posłom – 
chyba w Senacie nie ma PSL – którzy nie przygoto-
wali systemu, a 2 grudnia krzyczeli, że nie ma wypłat. 
Jak przejąłem resort, to na zaliczki zabezpieczono 
1 miliard 200 tysięcy zł. Z pisma poprzedniego mini-
stra finansów wynikało, że więcej pieniędzy nie ma. 
No, dzięki ministrowi Szałamasze udało się zwięk-
szyć tę kwotę o 1 miliard 600 tysięcy i 2 miliardy 
800 tysięcy zostały wypłacone. Stanowi to około 18% 
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doprowadziła do tego przede wszystkim wyprzedaż 
dużych zakładów polskich na rzecz obcego kapitału. 
Może samo to nie byłoby jeszcze najgorsze, gdyby 
nie fakt, że te zakłady, które są w rękach obcego 
kapitału, nie przyjmują świń od polskich rolników. 
Tak jest np. w zakładach mięsnych „Sokołów”, naj-
bliżej Warszawy, które kupił przedstawiciel duński. 
Materiał do uboju trafia do tych zakładów oczywi-
ście tylko z Danii i żeby było jeszcze tragiczniej, 
te zakłady sprzedano ze znakiem polskim. I teraz 
ta duńska wieprzowina, pod każdym względem, 
a zwłaszcza jeśli idzie o walory zdrowotne, ustępują-
ca mięsu polskiemu, jest po przetworzeniu pakowana 
w polskie opakowania i w ten sposób oszukiwany 
jest naród polski, szczególnie mieszkańcy dużych 
miast, do których trafiają te wyroby „Sokołowa”, 
które tak naprawdę są wyrobami duńskimi, w mojej 
ocenie bardzo ustępującymi, najdelikatniej mówiąc, 
wyrobom polskim. Żeby było jeszcze śmieszniej, 
to słynny polski program „Jaka to melodia” do 
dnia dzisiejszego jest sponsorowany przez te duń-
skie zakłady, a mówi się, że to są polskie zakłady 
„Sokołów”. Tak oszukiwany jest polski naród. Ktoś 
dopuścił do tego, że sprzedano polskie zakłady. Nie 
wiem, co o tym mówią przepisy, ale mam nadzieję, 
że może uda się odwrócić tę sytuację.

(Senator Leszek Czarnobaj: To bardzo dobrze.)
No, może i dobrze, zależy dla kogo.
Jeżeli chodzi o rynek zboża, to na dzień dzisiejszy 

sytuacja jest w miarę do przyjęcia, chociaż ceny zbóż 
spadają. Ja się obawiam tego, co przyniosą żniwa. 
Wszyscy wiemy, że wspominana tutaj Ukraina, która 
zaraz po tym, jak otrzymała dużą pomoc od Polski, 
jako pierwsza wprowadziła embargo na polskie mię-
so, właśnie podpisała umowę z Unią o wolnym han-
dlu i ma prawo po żniwach wwieźć swoje zboże do 
krajów unijnych. Przecież oni nie wwiozą tego dalej, 
jak do województwa lubelskiego, a wszyscy wiemy 
– zwłaszcza ci, którzy siedzą w temacie – że pszeni-
ca ukraińska nie będzie droższa niż 450 zł. A jeżeli 
taką cenę otrzymają polscy rolnicy, to będą o krok 
od bankructwa.

Kolejny rynek, rynek cukru. Reforma unijna – 
najkrócej rzecz ujmując, pseudoreforma – dopro-
wadziła do tego, że zlikwidowane zostały polskie 
cukrownie, ograniczona została produkcja buraków 
przez polskich chłopów, a ceny, które jeszcze kilka 
lat temu wynosiły 220 zł za tonę – pan senator się 
uśmiecha – dziś wynoszą 120 zł. No to proszę za tę 
cenę produkować. Ja mieszkam na Kujawach. Były 
piękne cukrownie w Dobrym, w Brześciu, doinwe-
stowane…

(Senator Jan Rulewski: W Kruszwicy.)
…ale z dnia na dzień przyszła decyzja, żeby je 

likwidować. I nie były zostawiane nawet kominy po 
tych cukrowaniach.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Otwieram dyskusję.
Panie Ministrze, chciałbym dodać, że teraz będą 

wystąpienia senatorów. Pan po tych wystąpieniach 
może się do nich odnieść, ale nie ma takiego obo-
wiązku i może…

(Senator Marek Borowski: Niech pan nie ucieka.)
…pan minister być już wolny.
Jako pierwszy do dyskusji zapisał się pan senator 

Łyczak. Zapraszam.

Senator Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 

Ministrowie! Zaproszeni Goście!
Długo trwały wystąpienia ministrów o strategicz-

nej gałęzi gospodarki, jaką jest rolnictwo. Podkreślam: 
jest to strategiczna dziedzina, ponieważ, jak wszyst-
kim wiadomo, polski przemysł w zasadniczej części 
został wygaszony. A więc tym bardziej o tę strategicz-
ną dziedzinę gospodarki, jaką jest rolnictwo, należy 
dbać i trzeba zrobić wszystko, żeby jego stan uległ 
poprawie. A sytuacja na dzień dzisiejszy jest bardzo 
trudna, jak wszystkim wiadomo. Oczywiście nie jest 
to wina tego rządu, tylko taką sytuację odziedziczy-
liśmy po tych, którzy byli przed nami.

Chciałbym pokrótce odnieść się do sytuacji na 
rynkach, dodając parę zdań do tego, co powiedzieli 
nam panowie ministrowie.

Jeżeli chodzi o sytuację na rynku mleka, to po-
wiem tak: jest to produkcja najbardziej niewolni-
cza, jaką człowiek mógł wymyślić, dlatego wymaga 
szczególnego zrozumienia, a ci, którzy tą produkcją 
się parają, potrzebują pomocy. Nie dość, że sama 
produkcja jest bardzo trudna, to za przekroczenie 
tzw. limitów producenci mleka byli karani drastycz-
nymi karami. Dziś mamy taką sytuację – na to się 
nałożyło również embargo – że mleczarnie… Wśród 
senatorów są takie osoby, które do niedawna zarzą-
dzały mleczarniami… Magazyny w mleczarniach 
są pełne, rynek zbytu jest ograniczony, a ceny za 
mleko spadły poniżej granicy opłacalności, czyli 
poniżej 1 zł, w niektórych regionach kraju wynoszą 
już 75 gr za litr. Z powodu tej sytuacji wielu produ-
centów mleka zastanawia się, czy nie zlikwidować 
obór. Gdyby do tego doszło, Wysoka Izbo, to  byłaby 
to decyzja najbardziej dotkliwa dla rolnictwa, czyli 
tej strategicznej gałęzi, ponieważ odbudować pogło-
wie, i to bardzo dobre pogłowie, jakie mamy w tej 
chwili, jedno z lepszych w Europie… Krowy dają 
powyżej 10 tysięcy l mleka, tak że tutaj należy się 
uznanie. Należy zrobić wszystko, ażeby ta sytuacja 
uległa poprawie.

Jeśli chodzi o rynek wieprzowiny, to tu sytuacja 
jest tragiczna. Tak jak panowie ministrowie mówili, 
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(senator J. Łyczak) Senator Ryszard Majer:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Panie 
Ministrze!

Mówimy dzisiaj o rolnictwie, mówimy o produkcji 
żywności, mówimy o jej bezpieczeństwie, mówimy 
o pogłowiu, o rynkach rolnych, o odstrzale dzików, 
ale, Drodzy Państwo, kwestia rolnictwa jest o wiele 
szersza. Kwestia rolnictwa to także wieś i to konkretni 
ludzie, którzy tam mieszkają. I jest to też, Drodzy 
Państwo, jakość życia ludzi na wsi. Ja tej jakości życia 
ludzi na wsi chciałbym kilka słów poświęcić w kon-
tekście programu, który przygotowało ministerstwo 
i pan minister Krzysztof Jurgiel.

To jest, Drodzy Państwo, program, który nazwał-
bym programem przełomowym w kontekście tego, 
że większość programów, które przygotowują po-
szczególne ministerstwa, ma charakter programów 
resortowych. Czyli bardzo ściśle trzymają się one 
zadań ministra i nie wychodzą poza to w szerszym 
aspekcie. A w tym, Drodzy Państwo, dokumencie, 
czyli w tym dokumencie, który otrzymaliśmy, w pro-
gramie działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi na lata 2015–2019, mamy, Drodzy Państwo, uwa-
gę zwróconą na zadania, które bezpośrednio przy 
ministrze rolnictwa nie są zapisane, niemniej jednak 
ministerstwo rolnictwa uważa, że powinny być re-
alizowane i z pewnością będzie to wypełniało kon-
kretnymi sprawami. A mówię tutaj, Drodzy Państwo, 
o obszarze IV, który dotyczy polityki społecznej.

Ta polityka społeczna, Drodzy Państwo, jest 
bardzo szeroka. Ja nie będę omawiał jej w całości. 
Powiem, Drodzy Państwo, o grupie społecznej, która 
w mojej ocenie i w ocenie wielu badaczy zajmuje 
na wsi pozycję najgorszą i najtrudniejszą i wymaga 
najszybszego podjęcia działań przez rząd i wszystkie 
podmioty, które mogą jej pomóc. Mówię, Drodzy 
Państwo, o osobach w wieku senioralnym.

Niestety, Polska się starzeje. Dzisiaj, Drodzy 
Państwo, mamy około 7 milionów mieszkańców 
w wieku senioralnym, czyli po 65.–67. roku życia, 
niezależnie do tego, jak byśmy to liczyli. Tymczasem 
w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat ta liczba 
wzrośnie do prawie 10 milionów, czyli będzie 10 mi-
lionów seniorów, że tak powiem, do zaopiekowa-
nia, do zagospodarowania, a w tej liczbie, Drodzy 
Państwo, w sposób gwałtowny będzie wzrastała licz-
ba osób tzw. starych starych, czyli po 80. roku życia.

Drodzy Państwo, osoby po 80. roku życia, o ile 
w mieście mają zapewnioną pewną, w miarę szeroką, 
infrastrukturę społeczną, o tyle na wsi są w o wiele 
gorszej sytuacji. Oczywiście, wszystkich grup se-
nioralnych dotykają generalnie 4 problemy, bo to są 
najpoważniejsze problemy, dotykające osoby starsze. 
Pierwszy to feminizacja. To wynika z tego, że męż-
czyźni niestety cały czas żyją średnio 10 lat krócej od 

Kolejna sprawa. Niewybaczalne jest to, co zrobił 
pan minister Sawicki, który podpisał zgodę na zasadę 
nierównych dopłat bezpośrednich dla polskich rolni-
ków – wyrażało się to poprzez podpisanie konkluzji 
prezydencji węgierskiej. Przegrana została idea wy-
równania dopłat, z czym borykamy się do dziś. Polska 
na tym podpisie, na tej zgodzie, straciła w przeciągu 
lat 2014–2020 około 120 miliardów.

Rząd obecny – jeszcze raz chcę to podkreślić – 
przejął polską wieś z bardzo trudnymi rynkami zbytu. 
To doprowadziło do tego, że z eksportera, który był 
dużym eksporterem, staliśmy się i na dzień dzisiejszy 
jesteśmy importerem, przede wszystkim importerem 
wieprzowiny, tak jak to było tu mówione, i impor-
terem cukru, choć jeszcze do niedawna Polska była 
na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o produkcję cukru 
w świecie.

Teraz już przejdę do programów unijnych, o któ-
rych tutaj wiele mówiono. Polscy rolnicy, którzy do 
tej pory bardzo dobrze wykorzystywali te programy, 
dziś mają wielkie kłopoty. Kłopoty te polegają na tym, 
że skoro produkcja przestała być rentowna, to pomoc 
unijna… A wszyscy wiemy, że polega ona na tym, 
że pieniądze dostaje się w połowie, druga połowa to 
musi być tzw. własny wsad, przy czym oczywiście 
ten własny wsad to jest kredyt. A więc pytam: jak ci 
rolnicy mają spłacić te kredyty, kiedy muszą dokładać 
do produkcji? I te programy, o których mówił pan 
minister Zarudzki, które są proponowane… Ja się 
obawiam, że wiele pieniędzy tu nie wykorzystamy, 
polska wieś tego nie wykorzysta z uwagi na to, że 
odpowiedzialni polscy chłopi, widząc, jaką mają na 
dzień dzisiejszy sytuację, będą się bali w tę pomoc 
wchodzić.

Kończąc chciałbym zaapelować do panów mini-
strów – a jest to apel polskich rolników, którzy uwa-
żają, że tylko taką metodą można uzdrowić tę bar-
dzo trudną sytuację, jaka jest – a mianowicie należy 
do maksimum ograniczyć import żywności, która 
w tej chwili zalewa polski rynek, tej złej żywności, 
dużo gorszej od polskiej żywności, tej tzw. śmiecio-
wej żywności. I druga rzecz, o którą proszą polscy 
rolnicy, to walka z dyktatem biurokratycznym Unii 
Europejskiej. Tak jak wczoraj na posiedzeniu komisji 
powiedziałem, chłopi śmieją się, że niedługo zza tych 
dokumentów, które muszą złożyć na cielaka, tego 
cielaka nie będzie widać. O takie zmiany walczmy, to 
jest jedyna droga do uzdrowienia tej trudnej sytuacji 
na wsi. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Majera.
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(senator R. Majer) czyli miejsc dla osób w wieku senioralnym z tere-
nów wsi, ale mamy deficyt mieszkań chronionych. 
Samorządów terytorialnych najzwyczajniej w świecie 
nie stać na budowę, na organizację mieszkań chronio-
nych. Mieszkania chronione razem z lokalami socjal-
nymi byłyby bardzo wskazane w środowiskach wiej-
skich. Liczę na to, że ministerstwo rolnictwa, również 
w komunikacji z ministerstwem rodziny, przygotuje 
taki program, który będzie premiował, wspomagał 
samorządy terytorialne gminne, wiejskie, wspoma-
gał w budowaniu i tworzeniu mieszkań chronionych. 
Drodzy Państwo, w przypadku osób starszych, które 
nie radzą sobie z codziennymi obowiązkami i nie 
mogą funkcjonować samodzielnie, mieszkanie chro-
nione, które jest posadowione w miejscu zamieszka-
nia, jest najlepszą formą opieki. Wyciąganie osoby 
starszej do domu pomocy społecznej, który nadal 
mimo standardów, mimo tego, co robimy, pozostaje 
jednostką totalitarną, jest niekorzystne.

Drodzy Państwo, w tym programie ministra 
rolnictwa dostrzegam elementy, które można roz-
budować. Oczywiście potrzeba środków, potrzeba 
determinacji, ale cieszę się, że ministerstwo rolnictwa 
zwraca uwagę na obszar polityki społecznej. Ten ob-
szar, Drodzy Państwo, stanowi taką cząstkę tego, co 
robi cała administracja rządowa i cały rząd w ramach 
budowy Polski przyjaznej osobom starszym. I za te 
działania panu ministrowi bardzo dziękuję. Dziękuję 
państwu.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Borowskiego.

Senator Marek Borowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Nie wiem, czy państwo zauważyli, że w tej dys-

kusji, a dyskutujemy ponad 4 godziny, najmniej było 
mowy o programie, który jest zawarty na tych kilku-
dziesięciu stronach, w którym to programie są z całą 
pewnością rzeczy bardzo ważne, potrzebne i nawet 
dobrze pomyślane, przynajmniej jako koncepcja. 
Jak będzie z wykonaniem, zobaczymy. Dlaczego tak 
się stało? Ano dlatego tak się stało, że pan minister 
Jurgiel – obiecał mi, że będzie, ale go nie ma – w swo-
im znanym temperamencie politycznym w co drugim 
zdaniu oskarżał poprzedników o karygodne zanie-
dbania, które on teraz musi naprawiać. Otóż, proszę 
państwa, to właśnie jest nasze nieszczęście – 25 lat 
jestem w naszym parlamencie – że co się ekipa zmie-
nia, to jest zawsze to samo. To szkodzi wszystkim. 
Dzisiaj powinniśmy rozmawiać o tym, czy tezy, które 

kobiet. W związku z tym następuje proces singula-
ryzacji, bo osoby żyjące w małżeństwach po 70.–80. 
roku życia zostają singlami. Dalej, Drodzy Państwo, 
spadek kondycji zdrowotnej i pogarszająca się sytu-
acja finansowa. I to, Drodzy Państwo, dotyka zarówno 
mieszkańców miast, jak i mieszkańców wsi. Niemniej 
jednak w miastach, na obszarach zurbanizowanych 
zarówno infrastruktura socjalna, jak i infrastruktura 
zdrowotna pozwala mieszkańcom w wieku senio-
ralnym podnosić, przynajmniej nieco, jakość życia. 
Mieszkańcy wsi są takiej możliwości pozbawieni.

Dlatego zapisy w programie, które dotyczą usług 
opiekuńczych, powinny być poszerzone o rozwiąza-
nia, które będą motywowały samorządy terytorialne 
do tego, by te usługi w sposób realny wdrażały.

Drodzy Państwo, mamy usługi opiekuńcze w ka-
tegorii usług świadczonych przez samorządy tery-
torialne. To są zadania własne, więc tu ani środków, 
ani możliwości, żeby wspomagać samorządy, admi-
nistracja rządowa specjalnie nie ma. W przypadku 
każdej kontroli, kiedy spotykamy samorząd, który 
w ogóle nie realizuje usług opiekuńczych, samorząd 
odpowiada, że nie ma takiej potrzeby.

Jeżeli ktoś mówi, że w 10-tysięcznej gminie 
wiejskiej nie ma osób w wieku senioralnym, które 
wymagałyby opieki i pomocy, choćby usług gospo-
darczych, to ja najzwyczajniej w świecie w to nie 
wierzę. Tymczasem, jak dowiadujemy się ze statystyk 
obecnie ministerstwa rodziny, wcześniej pracy i po-
lityki społecznej, część gmin w Polsce w ogóle nie 
świadczy usług opiekuńczych dla swoich mieszkań-
ców i niestety są to gminy wiejskie. Nie ma, Drodzy 
Państwo, gmin miejskich, które by takich usług nie 
świadczyły, a gminy wiejskie, owszem, zdarzają się, 
a gdy rozmawiamy z przedstawicielami tych gmin, 
to mówią, że nie ma takiej potrzeby. Nie wierzę w to.

Apeluję do ministerstwa rolnictwa, żeby we 
współpracy z ministerstwem rodziny przygotowały 
program, który będzie w sposób skuteczny budował 
system usług opiekuńczych, szczególnie w obszarach 
wiejskich.

Drodzy Państwo, pomijam to, że obszary wiej-
skie są niemal zupełnie pozbawione placówek opieki 
dziennej nad osobami starszymi. W części w ramach 
programu WIGOR pomagano samorządom budować 
takie dzienne domy pomocy społecznej, ale w środo-
wiskach wiejskich bardziej by się sprawdzały kluby 
seniora. Gdyby ministerstwo zaproponowało program 
dofinansowania klubów seniora obok dziennych do-
mów pomocy społecznej, byłoby to bardziej korzyst-
ne.

Kolejna sprawa, Drodzy Państwo, to domy pomo-
cy społecznej. Nie ma w tej chwili w Polsce sytuacji, 
żebyśmy mieli deficyt domów pomocy społecznej, 
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(senator M. Borowski) cyzję kadrową w stosunku do osób i do instytucji, 
które, zasłużenie czy nie, cieszą się powszechnym 
szacunkiem, to musi to być rozważone, porządnie 
udokumentowane i przedstawione tak, że mucha nie 
siada. A tak po prostu nie było. I teraz pan minister 
powiada, że: poczekajmy, zobaczymy jak to będzie. Ja 
bym proponował – ponieważ ta sprawa co pewien czas 
będzie wyciągana i będą wyciągane różne argumenty, 
i to niekoniecznie spójne ze sobą – żeby jednak pan 
minister polecił przygotować dossier dotyczące tych 
stadnin na przestrzeni lat, żeby były podane i wyni-
ki finansowe, gospodarcze, żeby wskazano różnego 
rodzaju niedociągnięcia itd., itd. tak, żebyśmy mogli 
za rok, dwa, czy za trzy lata porównać dane z tymi 
danymi. Bo jeżeli tak nie będzie, to ten konflikt będzie 
się ciągnął w nieskończoność.

Teraz siłą rzeczy muszę się odnieść także do pew-
nych liczb. Ja nie pretenduję tutaj do znawcy proble-
mów stricte rolnych, raczej słucham i uczę się od pana 
ministra, od senatorów. Ale w momencie, kiedy w grę 
wchodzą liczby, czyli podejrzana statystyka, o której 
tutaj powiedział pan minister, no to jednak nadsta-
wiam ucha. Otóż usłyszeliśmy tutaj – to zwłaszcza 
wyeksponował pan senator Łyczak – o problemach, 
które dręczą polskich rolników w różnych sektorach. 
Problemy dręczą polskich rolników, polskich górni-
ków, polskich handlowców itd., itd. od lat i cały czas 
je trzeba rozwiązywać, to jest jasne. Pytanie jest takie: 
czy jest postęp, czy nie ma postępu? Bo mimo tych 
wszystkich problemów, dzieją się także rzeczy po-
zytywne. Rośnie wydajność pracy w Polsce. Z czego 
to wynika, że rośnie? Polska niewątpliwie zajmuje 
coraz wyższe miejsce w hierarchii dochodowej Unii 
Europejskiej, tego już nikt nie kwestionuje, mimo 
tych wszystkich problemów. Więc można eksponować 
problemy, nawet trzeba, tylko chodzi o to, żeby one 
nam nie zasłoniły ogólnego wyniku. Bo gdyby wziąć 
to wszystko, co pan senator Łyczak tu powiedział, 
to właściwie można powiedzieć, że rolnictwo już 
powinno nie istnieć. Ceny właściwie poniżej kosz-
tów, wszyscy do wszystkiego dokładają… Z czego? 
Tymczasem, jak dowiadujemy się z samego raportu, 
parytet, relacja dochodów rolniczych do dochodów 
miejskich niewiele, ale wzrosła na przestrzeni 8 czy 9 
lat… Nie wiem, jaki okres jest tam podany… Na prze-
strzeni 10 lat ona wzrosła, a tempo wzrostu średnich 
dochodów w kraju było dość wysokie w tym czasie. 
I nawet kryzys nie przeszkodził. Czyli to znaczy, że 
może był zły rozkład, może nie wszyscy skorzystali 
– to na pewno – ale generalnie nastąpiła wyraźna 
poprawa.

Jeśli chodzi o eksport, bo tutaj były pytania o eks-
port, to proszę państwa, w ciągu… Ja mam dane za 
7 lat, od 2007 do 2014 r. W 2007 r. był eksport na 
10 miliardów euro, w 2014 r. – na 21,3 miliarda euro, 
w tym do Unii Europejskiej, czyli na ten wymaga-

tam zostały postawione, są dobrze postawione, czy 
to są zasadnicze sprawy - pan senator Majer zwrócił 
uwagę na pewne kwestie – czy będą na to środki, jakie 
środki, skąd one zostaną wygospodarowane, w jakim 
przedziale czasowym możemy to zrealizować itd. 
Tego wszystkiego nie było właśnie z tego względu.

Kończąc swoją wypowiedź, pan minister Jurgiel 
zwrócił się do senatorów w trochę łagodniejszym 
tonie niż poprzednio, żeby nie powtarzali różnych 
głupot, frazesów, niesprawdzonych informacji itd. 
Otóż muszę… Koledzy zwracali uwagę, żeby pan 
minister nie pouczał senatorów, ale ja nie jestem taki 
wrażliwy. Ja przez te 25 lat okrzepłem i może mnie 
pouczać pan minister – pod warunkiem, że robi to 
kulturalnie i że ja będę mógł potem pouczać jego. 
Wtedy jest równowaga. Ale nie to jest tu istotne. 
Istotne jest to, że senatorowie czerpią swoją wiedzę 
z różnych źródeł, m.in. z prasy, z różnych rozmów itd. 
Być może są to głupoty, być może takie informacje 
nie są sprawdzone w 100% – ale gdzie mają zadać te 
pytania i uzyskać odpowiedzi, jeśli nie tutaj. Jeżeli 
to są głupstwa, no to trzeba je sprostować. I to jest 
właśnie odpowiednie forum.

Teraz chciałbym przejść do kwestii, która stała 
się podstawą tych słów, które wypowiedział pan mi-
nister, a mianowicie do kwestii stadnin w Janowie 
i w Michałowie. No dobrze, zobaczymy… Być może 
pan minister ma rację, być może w tych stadninach 
działy się rzeczy naprawdę straszne, być może, jak 
to powiedział na posiedzeniu komisji sejmowej, zło-
dziejstwo tam było. I być może zadziałał zdecydowa-
nie i słusznie. Zobaczymy za jakiś czas, po wynikach, 
jak to będzie wyglądało. Dlaczego taka nieufność 
powstała w stosunku do tej decyzji? Dlatego, że mamy 
do czynienia niewątpliwie z perłami naszej gospo-
darki czy hodowli w rolnictwie, na wsi, znanymi na 
całym świecie, przynoszącymi również duży splen-
dor Polsce. I nagle podejmuje się taką decyzję. Ona 
powinna być od razu bardzo dobrze uzasadniona. 
A jaka była sytuacja? Najpierw po tej decyzji do-
wiedzieliśmy się, że głównym powodem było to, że 
padła klacz Pianissima i że w związku z tym ponie-
siono wielkie straty. To była pierwsza informacja. 
Potem, kiedy rozpoczął się szum wokół tego, pan 
minister wyciągał, jak królika z kapelusza, kolejne 
argumenty, których, jak się wydaje, wcześniej nie 
miał, tylko ktoś mu je stopniowo przynosił. Dlaczego 
więc podjął tę pierwszą decyzję? Potem się pojawiły 
argumenty, że ktoś czynszu nie płacił itd., itd., a do-
piero na końcu, ostatnio, że były kontrole NIK, CBA 
itd., itd. A jednocześnie pojawiły się informacje, że 
te kontrole nie to wykazały, nie tego dotyczyły, czyli, 
krótko mówiąc, interpretacja jest naciągana. No więc 
mogę powiedzieć tylko tyle, że jak się podejmuje de-
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(senator M. Borowski) odnosić się do wielu aspektów związanych stricte 
z rolnictwem, o których tutaj panowie senatorowie 
byli łaskawi powiedzieć jako ludzie, którzy na pew-
no lepiej znają szczegóły tego przedsięwzięcia, tej 
ważnej dziedziny gospodarki, jaką jest rolnictwo. 
Ale chciałbym powiedzieć kilka uwag, wynikają-
cych zarówno z tej debaty, dyskusji, jak i wystąpień 
państwa senatorów.

Ja oczywiście podpisuję się pod tym, o czym po-
wiedział pan senator Borowski. Ważne, że ten doku-
ment jest, bo za chwilę, za 4 lata zapewne wrócimy 
do niego i będzie można zapytać, co z tego, co jest 
np. na stronie 63, zostało zrealizowane. To jest na 
pewno zaleta. Również jest ta zaleta, o której mówił 
chyba pan senator Majer, jeśli się nie mylę, że jest 
to nie resortowy dokument, tylko odnoszący się do 
wielu dziedzin, które dotyczą życia na wsi. Bo życie 
na wsi to nie tylko rolnicy. To również pracownicy 
popegeerowscy, którzy są olbrzymim problemem i dla 
których trzeba znaleźć pomoc. To dzisiaj są również 
ludzie, którzy przenoszą się ze swoimi rodzinami 
na tereny wiejskie. Ale problem jest również taki, 
że dzisiaj w samym rolnictwie potrzeba mniejszej 
liczby ludzi, niż potrzeba było 10, 20 czy 30 lat temu. 
Dlatego dobrze, że ten dokument jest, że odnosi się 
do wielu kwestii, ale chciałbym również przekazać 
kilka uwag dotyczących tego dokumentu.

Jeśli chodzi o to, co powiedział pan senator Łyczak, 
mianowicie o to, że biurokracja to coś, co zabija nie 
tylko Polskę, ale i Europę, to również się pod tym 
podpisuję. Ale, Panie Senatorze, kiedy pan senator 
mówi, że dzisiaj rolnicy boją się pójścia w różnego 
rodzaju programy, to myślę… Nie wiem, czego mają 
się bać. No, przecież jesteście u władzy. Większość 
polskiej wsi zagłosowała na Prawo i Sprawiedliwość. 
Przecież chyba nie ma się czego obawiać, że nie spła-
cicie kredytu zaufania wobec tych, którzy na was 
zagłosowali. W związku z tym proszę śmiało mówić, 
że jesteście dzisiaj u władzy i wy te wszystkie proble-
my, o których pan senator dzisiaj mówił, rozwiążecie. 
Prawda? Przecież to jest proste.

To, o czym mówił dzisiaj pan minister Jurgiel… 
Ja również z powagą przyjmuję połajanki pana mini-
stra, jeżeli mówię coś niesensownego albo niespraw-
dzonego. Z tym że chciałbym powiedzieć, że oprócz 
pewnych elementów, które są faktami, ważne jest, 
szczególnie w polityce na stanowisku ministra czy 
senatora, wrażenie, które się sprawia. Otóż wraże-
nie, które sprawia pan minister Jurgiel, jeśli chodzi 
o stadniny koni, jest negatywne; ono wynika ze 
wszystkiego, co się dzieje wokół tego. Pan senator 
Borowski przedstawił również elementy mówiące 
o tym, dlaczego taka jest opinia.

I nie ma się co obrażać, Panie Ministrze, za kry-
tyczne uwagi, bo to właśnie słowa tych, którzy będą 
krytyczni, nie będą pana poklepywać, tylko będą 

jący rynek, na ten, na którym my właśnie konkuru-
jemy z nimi, z tą Danią, Holandią, Wielką Brytanią, 
Francją, Niemcami itd., w 2007 r. był eksport na 
5,4 miliarda, a w 2014 r. – na 17 miliardów. To jest 
ponadtrzykrotnie więcej. To z czego to się wzięło? 
Usłyszałem tu od pana ministra, że tak, to jest eks-
port, ale w tym tytoń… No dobrze, tytoń możemy 
odliczyć, to jest rzeczywiście około 1,5 miliarda euro, 
zgadza się. Chociaż ten tytoń też jest tu produkowany 
i nam jakieś korzyści przynosi, ale dobrze, zostawmy 
ten tytoń.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął.)
Jak mi pan marszałek da jeszcze te 5 minut…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ja tylko infor-

muję.)
…to ja już nie będę potem…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: No…)
Dobra, już kończę.
Otóż zostawmy ten tytoń na boku. To jest wzrost 

3-krotny. Jednak teraz słyszymy: no tak, ale to jest po 
drakońsko niskich cenach, po prostu rolnicy obniżają 
te ceny. Ale, proszę państwa, nie obniżają poniżej 
kosztów, bo jakby tak przez 7 lat obniżali poniżej 
kosztów, to już by ich nie było. To są oczywiście ceny 
konkurencyjne, tu trzeba walczyć o ten rynek. Ale 
jeśli dochody na wsi wzrosły szybciej niż w mieście, 
to znaczy, że jednak nie dopłacali do tego.

W związku z tym politykę ostatnich lat – już 
kończę – można oceniać krytycznie, trzeba oceniać 
krytycznie. Ja się zgadzam, zaniechania były w róż-
nych dziedzinach. Myślę, że żaden wcześniejszy rząd 
nie był wolny od zaniechań. Z tego trzeba wyciągać 
wnioski, ale nie w takim tonie, w jakim, niestety, pan 
minister Jurgiel tego dokonuje.

Proponuję, żeby przyjąć taką… Ja przynajmniej tak 
robię, moje doświadczenie mi to podpowiada. Kiedyś 
byłem taki bardzo agresywny i dla swoich przeciw-
ników politycznych miałem tylko krytykę, a teraz je-
stem już trochę łagodniejszy. Przyjąłem następującą 
zasadę: żaden rząd nie jest tak mądry, jak sam o sobie 
mówi, i tak głupi, jak mówią o nim jego przeciwnicy. 
Proponuję tę zasadę, zwłaszcza dzisiaj, przyjąć rzą-
dzącym, bo mają najwięcej do powiedzenia. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Pan senator Borowski wpisał się w dużej części 

w ton mojego wystąpienia, gdyż ja nie chciałbym 
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(senator L. Czarnobaj) nia, więc nie wystarczy napisać „budżet państwa”. 
Dla uczciwości i prawidłowości należałoby wskazać, 
z którego źródła… I czy w ogóle to źródło jest, bo 
przecież jeśli chodzi o wydatki na działania, które 
Prawo i Sprawiedliwość zamierza podjąć w Polsce, 
to nie wiem, czy w ogóle znajdzie się takie źródło 
finansowania i czy te skądinąd dobre hasła zostaną 
zrealizowane.

Teraz jeszcze dwa słowa o tym dokumencie. Tak 
jak powiedziałem w pytaniach, w przypadku pierw-
szych 60 stron nieznany autor właściwie cały czas 
wskazuje: a to wina poprzedników, a to to… I cały 
czas wszystko, co jest związane z niedobrą sytuacją… 
A o tym, jak niedobra sytuacja jest na polskiej wsi, 
powiedział pan Marek Borowski. To nie jest dzisiaj 
miejsce, które jest wolne od problemów, ale te proble-
my są w pewien sposób rozwiązywane – może w nie-
których dziedzinach niedostateczny, i z tym możemy 
się zgodzić, ale w dużej części one są rozwiązywane 
czy jest próba ich rozwiązywania.

Ja może nie znam tak dokładnie sytuacji w rolnic-
twie Polski południowo-wschodniej, ale znam rolnic-
two w Polsce północnej, znam sytuację na wsi w tej 
części Polski i chcę powiedzieć, że w stosunku do 
tego, co było 25 lat temu czy nawet 10 lat temu, wiele 
problemów jeszcze pozostało – chociażby te związane 
z terenami popegeerowskimi i osobami, które kiedyś 
pracowały w państwowych gospodarstwach rolnych – 
ale wiele problemów jest rozwiązywanych. Ale jeżeli, 
jak już cytowałem w wystąpieniu, w tej pierwszej 
części, analitycznej – gdzie powinny być wymienione 
dobre i złe strony, słabe i mocne, w chwili przystą-
pienia do pisania takiego programu – pisze się, że 
chaos w administracji, nepotyzm i przekazywanie 
stanowisk dla swoich, zmiany ustaw w celu dokonania 
zmian kadrowych, łamanie konstytucji itd., itd.… 
Przecież to jest duch działań pierwszego półrocza 
Prawa i Sprawiedliwości, więc podejrzewam, że ten 
zapis dotyczący uwag został napisany na podstawie 
tego, z czym mamy do czynienia w pierwszym pół-
roczu działalności.

Proszę państwa, w tym dokumencie autorzy piszą, 
że zagrożone zostało bezpieczeństwo żywnościowe 
Polski – strona 19 – i tam jest wywód, dlaczego ono 
zostało zagrożone. Pan senator Borowski to poka-
zał. Przecież Polska, cokolwiek by o niej powiedzieć, 
ilekolwiek błędów rządzący, szczególnie w ciągu 
ostatnich lat, zrobili w dziedzinie rolnictwa, nie jest 
krajem, w którym zostało wprowadzone zagrożenie 
bezpieczeństwa żywnościowego. To są rzeczy… Ktoś 
dostał zlecenie napisania mnóstwa frazesów oczernia-
jących czy szkalujących poprzedników z lat rządów 
PO–PSL i uczynił to, i wydobył wszystkie problemy, 
dołożył jeszcze własne przemyślenia i wyszły takie 
oto rzeczy… Pisze się chociażby o tym, że inflacja to 
jest coś, co niszczy rolnictwo, a za chwilę się pisze: 

mówić o tym, co w ich ocenie jest złe, należy bardzo 
mocno analizować. Bo pochlebców będzie pan miał 
mnóstwo. Nawet jak zakończymy tę debatę – zobaczy 
pan – zleci się do pana wielu pochlebców mówiących, 
że było to najlepsze wystąpienie w Unii Europejskiej 
na temat rolnictwa.

Cała filozofia myślenia… Proszę zwrócić uwagę 
na to, o czym mówił pan minister Jurgiel. Kiedy jest 
problem ze stadniną, mówimy „powołaliśmy zespół 
do spraw hodowli koni arabskich”, tak jakby do tej 
pory nie było tej hodowli. Rozumiem, że panaceum to 
zespół, który zacznie tam pracować i nagle opracuje 
prawdziwe polskie zasady, polski regulamin pracy 
nad hodowlą konia arabskiego.

Ktoś tu zadał pytanie związane z wodami… Tak, 
powołaliśmy Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej. Chciałbym państwu powie-
dzieć, że jest pewien styl… Państwo nazywa się 
Rosja. Wiecie państwo, co się tam zbiera na początku, 
jak są żniwa? Tam się plenum najpierw zbiera, żeby 
ustalić, co będą robić, jak będą zbierać i jakie dzia-
łania będą podejmować. W związku z tym – tak my-
ślę – panaceum na wszelkiego rodzaju działania nie 
jest powołanie zespołu, ministerstwa, które rozwiąże 
wszystkie problemy, bo życie jest tak dynamiczne, że 
trzeba na bieżąco korygować…

Jeśli dołożymy do tego to, o czym mówił pan mini-
ster, co zresztą przewija się tutaj, że właściwie jest to 
powrót Polski resortowej, czyli nie ma zaufania i nie 
ma powiązania działań związanych z rolnictwem, 
z polską wsią, z terenami wiejskimi, z polskimi samo-
rządami, zarówno szczebla gminnego, powiatowego, 
jak i wojewódzkiego, tylko jest właśnie podporząd-
kowanie wszystkich instytucji Polsce resortowej… 
Mieliśmy taką Polskę. Ona nie odnosiła sukcesów. 
I myślę, że nie będzie ich również odnosić, niestety, 
w nadchodzącej przyszłości.

Teraz jeszcze dwa słowa dotyczące tego dokumen-
tu. Jak powiedziałem, zaletą jest to, że ten dokument 
jest. Ale wchodzimy w szczegóły… Tego rodzaju do-
kument, dokument programowy, który nie zawiera 
szczegółów dotyczących źródeł finansowania, nie jest 
programem czy strategią, tylko jest pewną fatamor-
ganą. Bo pobożnych życzeń możemy mieć dużo, ale 
kiedy wejdziemy na stronę dotyczącą finansowania, 
to zauważymy, że jest tam napisane, że będziemy 
finansować z budżetu państwa… Że powrócimy do 
przekazywania 3% PKB na rolnictwo z budżetu pań-
stwa. Dodaje się tam również jednostki samorządu 
terytorialnego – które jeszcze nie wiedzą, że będą 
miały to finansować – sektor prywatny i pieniądze 
unijne. Oczywiście, przestrzegając reguły wydat-
kowej, wprowadzając nowe rzeczy, nowe zadania, 
trzeba również wskazać dokładne źródło finansowa-
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(senator L. Czarnobaj) i chwała jej za to, że sponsoruje program, notabene 
w telewizji publicznej. Za chwilę, jak tak dalej pój-
dzie i telewizja będzie miała oglądalność na poziomie 
poniżej 10%, może zrezygnować ze sponsorowania 
programu w TVP i robić to w stacji komercyjnej.

„Sokołów” zatrudnia bardzo dużo osób, ma 7 za-
kładów, nie zajmuje się tylko wieprzowiną, ale zaj-
muje się wszystkimi gałęziami, jeżeli chodzi o pro-
dukcję mięsa. Ma wymagane certyfikaty, eksportuje 
do Stanów Zjednoczonych, Rosji, Korei, Ukrainy, 
Kazachstanu, Japonii, Emiratów Arabskich. Myślę, że 
to jest dobra wizytówka zakładu. Nie wiem, jaka tam 
jest struktura, nie wiem, czy Duńczycy mają 100%, 
czy może połowę, czy jest jeszcze inaczej. Ale, Panie 
Senatorze, w drugą stronę też można… Dzisiaj pol-
ski rolnik może kupić zakład w Danii, wozić polską 
wieprzowinę do Danii i tam ją rozprowadzać, nakle-
jając metki duńskie. Myślę, że więcej jest polskiej niż 
duńskiej wieprzowiny czy wołowiny; nie chciałbym 
się tutaj mylić.

Jeśli chodzi o wystąpienie pana ministra, to fak-
tycznie należą się słowa podziękowania, ponieważ 
rzadko jest tak, że przedstawiciele ministerstwa, cały 
sztab siedzi z nami przez tyle godzin, chcę jednak 
podkreślić, że nie podoba mi się ta polityka, która 
jest w tej chwili prowadzona, związana chociażby 
z tym szumem medialnym wokół stadnin, o których 
było już dużo powiedziane. To na pewno nie przy-
nosi nam nic dobrego ani w Polsce, ani za granicą. 
Nie podoba mi się, że zamiast dbać o rolników, mi-
nisterstwo zajmuje się wyszukiwaniem spraw, które 
wydarzyły się w poprzedniej koalicji, i zwalaniem 
w co drugim słowie winy na poprzedni rząd. Tak 
się nie robi. Każdy, kto przychodzi do pracy, chce 
się wykazać sukcesami, a te sukcesy były, mówił 
o nich pan marszałek Borowski. W 2007 r. kwoty 
eksportu wyniosły 5 miliardów z hakiem, a rok temu 
ponad trzykrotnie… To o czymś świadczy. Życzę, 
aby poziom eksportu dalej rósł albo przynajmniej 
pozostał na takim samym poziomie, bo faktycznie 
praca na roli jest bardzo ciężka, bardzo wymagają-
ca, odpowiedzialna. Ale nie jest wcale tak źle, jak 
to dzisiaj było przedstawiane, że polski rolnik jest 
pozbawiony wszelkiego rodzaju narzędzi. Obecnie 
gospodarstwa wyglądają bardzo nowocześnie, rolnicy 
są wykształceni, otrzymują pomoc nie tylko od pań-
stwa, ale przede wszystkim z Unii Europejskiej, mają 
otwarte rynki, nie ograniczają się tylko do naszego 
rynku, bo mogą swoje wyroby eksportować. A że te 
wyroby są smaczne, mieliśmy okazję się przekonać 
dzięki uprzejmości kolegów z Podkarpacia. Mam na-
dzieję, że w były one w 100% polskie, ale nawet jeśli 
nie były polskie, to też były smaczne. Warto o takie 
sprawy dbać.

Nie podoba mi się to, co się dzieje, jeżeli chodzi 
o zwierzęta. Odstrzał 40 tysięcy… To jest potężna 

ale tak samo niszczy i deflacja. Oczywiście, pew-
ne elementy makroekonomiczne czy ekonomiczne 
dotyczą również rolnictwa, i będą dotyczyć, Panie 
Senatorze, będą problemy z ceną, ze zbytem, ale od 
tego są instytucje państwa polskiego, aby te działania 
dotyczące stabilności cen realizować. Ale ten doku-
ment jest pełen sprzeczności.

Pan Majer mówił, że warto by się zająć nie tylko 
samym rolnictwem, cenami, opłacalnością, ale rów-
nież różnymi problemami społecznymi na polskiej 
wsi czy na polskich terenach pozamiejskich, nazwij-
my tak ogólnie. I jeżeli czytamy w tym dokumencie, 
Szanowni Państwo, na stronie 124, że wdrażanie 
aktywnej polityki społecznej odbywać się będzie 
poprzez rozwój centrów integracji społecznej, sieć 
klubów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych 
itd., itd.…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął.)
Już kończę, Panie Marszałku.
To są hasła i pobożne życzenia. Dlatego też szko-

da, że nie usłyszeliśmy informacji dotyczących in-
strumentów, które byłyby potwierdzeniem, w jaki 
sposób te szczytne hasła, które są zawarte w tym 
programie, będą realizowane. I chcę powiedzieć, że 
z ciekawością wrócimy za 2, 3 lata – zachowujemy 
ten dokument na pamiątkę – żeby usłyszeć i zobaczyć, 
jak poszczególne elementy tego programu były i są 
realizowane. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Dowhana.

Senator Robert Dowhan:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przysłuchiwałem się pierwszemu wystąpieniu 

pana senatora Józefa Łyczaka i mogę powiedzieć, że 
też nie chciałbym, żeby zlikwidowano cukrownie, 
żeby zlikwidowano inne zakłady, które kiedyś istnia-
ły i były chlubą naszego przemysłu, naszą marką, ale 
niestety wolny handel, wolna gospodarka i konkuren-
cja, a przede wszystkim otwarcie na inne rynki wy-
musiły takie a nie inne zmiany. Być może od początku 
polityka, która była w stosunku do tych produktów 
prowadzona w taki a nie inny sposób, była zła, ale dzi-
siaj ten temat jest już za nami. Nikt nikomu przecież 
nie zabrania tego odtworzyć, produkować na bazie 
rzeczy, które są ogólnodostępne. Dziwię się też, że 
pan atakuje jedną z polskich firm, z którą, co od razu 
zastrzegam, nie mam żadnych powiązań. Otworzyłem 
sobie w internecie stronę „Sokołów” i… Mówi pan 
też, że ta firma sponsoruje program w telewizji. No 
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(senator R. Dowhan) się nie dzieje, jeżeli chodzi o wyroby alkoholowe, to 
dlaczego się to dzieje, jeżeli chodzi o wyroby tytonio-
we? To jest tylko dodatkowa praca, nieprzynosząca 
ani dodatkowych zysków, ani dodatkowej chluby, 
jeżeli chodzi o przemysł.

Pozostaje mi tylko życzyć, żeby polscy rolnicy 
mieli takie możliwości, jak mieli w ostatnich latach, 
żeby eksport nie malał, żeby produkcja krajowa rosła, 
żeby mleko, Panie Senatorze, nie kosztowało 75 gr, 
tylko, powiedzmy, 1,5 zł. Tego życzę, bo to jest na-
sza wspólna sprawa, bez podziałów politycznych. Bo 
produkcja rolna i własne wyroby, które są smaczne, 
dobre i zdrowe, powinny być dla nas wszystkich prio-
rytetem. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nim oddam głos panu senatorowi Łyczakowi, 

chciałbym, poza protokołem, odnieść się do tych słów.
Myślę, Drodzy Państwo, że należy rozważyć 

w dyskusji, u nas, w Senacie, taką kwestię, kiedy coś 
może się nazywać produktem polskim, a kiedy nie. 
W związku z dzisiejszym otwarciem naszej wystawy 
produktów regionalnych chciałbym zwrócić uwagę, 
że wspomniane produkty mają wartość dlatego, że 
pochodzą z tego właśnie powiatu, z tych okolic. To 
znaczy, że one tam urosły, tam były wyhodowane. Tak 
więc jeżeli produkujemy wędliny z mięsa, które jest 
importowane, i nazywamy je produktami polskimi, 
to naprawdę należy się głęboko zastanowić, czy tak 
powinno być i czy ktoś tu kogoś nie oszukuje.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Muszę się odnieść do ataków na moją wypowiedź, 

które tu miały miejsce. Zacznę, że tak powiem, od 
tyłu, od tego, co mówił ostatni mówca, pan senator, 
odnośnie do „Sokołowa”. Jak powiem tak: gdyby 
pan wygłosił taką wypowiedź, o „Sokołowie”, który 
niszczy polski rynek, o tym, że polscy rolnicy mają 
w takiej sytuacji, w jakiej się teraz znajdują, kupo-
wać firmy w Danii, na spotkaniu z rolnikami, to by 
pana wywieźli na taczkach i zlinczowali. Taka by 
była odpowiedź polskich rolników. Jeżeli pan nie 
wierzy, to ja zapraszam na Kujawy na spotkanie. 
Zapraszam. Ja również jestem myśliwym, będę stał 
z boku i ewentualnie potem pana chronił. Reakcja 
polskich, prawdziwych rolników byłaby właśnie taka, 
jak powiedziałem.

Teraz odpowiem na sugestię pana senatora 
Borowskiego, że tak katastroficznie przedstawiłem 
sytuację na wsi. Oczywiście, podtrzymuję to. Ona, 
jeżeli chodzi o główne kierunki produkcji, czyli wie-

liczba. Nie wiem, czy te zwierzęta będą segregowane 
w jakiś szczególny sposób, bo chyba trudno tak na 
odległość wyczuć, które z nich jest chore, a które nie 
jest chore, czy w ogóle są chore, skoro do tej pory 
jakoś o tych chorobach się nie mówiło. Umiejętnie 
zablokowano rolnikom sprzedaż, handel ziemią, na-
wet jeżeli chodzi o najbliższych krewnych. To nie są 
atuty, z którymi dzisiaj ministerstwo przyszło, aby się 
chwalić swoją polityką. Nie wspomnę już o energii 
odnawialnej – jeszcze parę miesięcy temu było dużo 
szumu na temat chociażby wiatraków, które mają 
zniknąć, podczas gdy gdzie indziej ich przybywa.

Nie usłyszałem dzisiaj nic o podatkach, a chciał-
bym. Nie usłyszałem dzisiaj nic o KRUS, który jest 
przez wielu krytykowany. Uważam, że ten system 
powinien być zrównany, bo polski rolnik to też jest 
przedsiębiorca i nie ma tu różnicy. Być może rolnicy 
są słabszą grupą, bo te dopłaty, które są dla rolnictwa, 
nie są takie jak na przykład dla górnictwa. Ale to 
górnicy wychodzą na ulice, nierzadko uzbrojeni, i siłą 
o swoje… I głośno krzyczą o swoich prawach. Rolnicy 
zrobili co prawda kilka protestów, zablokowali parę 
dróg, ale były to demonstracje bardziej pokojowe.

Dużo rozmawialiśmy o papierosach, które są waż-
ną gałęzią produkcji, przemysłu w Polsce. Bardzo 
dobrze, że powstały nowoczesne zakłady, jako jedne 
z pierwszych w Europie Wschodniej, które produkują 
papierosy na rynki europejskie. Oczywiście akcyza 
jest płacona tam, gdzie te papierosy są sprzedawane, 
i jest naklejana według wzornictwa danego kraju, do 
którego one są eksportowane. Ale bardziej skupiłbym 
się tutaj na tym, o czym rozmawialiśmy, tzn. na tym, 
aby wspomóc polski przemysł tytoniowy poprzez 
blokadę lewego tytoniu, lewych papierosów, które 
dostają się do Polski, szczególnie przez wschodnią 
granicę. Na pewno wpływy byłyby wówczas zde-
cydowanie większe. A nasz tytoń, z naszych upraw, 
też jest smaczny. Chociaż minister się tu pomylił, bo 
mówił o różnych gatunkach papierosów, i były tam 
też wspomniane tytonie, które nie rosną u nas. Ale to 
była tylko pomyłka techniczna. Mam nadzieję, że na 
zbliżającym się, rozpoczynającym się właśnie posie-
dzeniu komisja rolnictwa i komisja finansów zmienią 
bzdurny przepis, w którym mowa o rozrywaniu pa-
czek i naklejaniu na wyroby tytoniowe banderol lega-
lizacyjnych, które jednego dnia są ważne, a drugiego 
dnia już nie są ważne, mimo że akcyza i wszystko 
zostało opłacone i jest w porządku. I później tych 
biednych ludzi, szczególnie w małych miejscowo-
ściach czy wioskach… A było dużo takich przypad-
ków – znam je, bo pracuję w branży – że urząd celny 
znajdował dwie czy trzy małe paczuszki papierosów 
i robił z tego raban. I wówczas sprawa obligatoryjnie 
idzie do sądu. No, to jest karygodne. Jeżeli coś takiego 
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(senator J. Łyczak) to zamiast je do końca rozwiązywać, likwidować, 
okazuje się, że rodzicie nowe. Może to pech, może to 
złośliwość mediów, ale akurat ten resort słynny jest 
w Polsce ze wszystkich tych przedsięwzięć, które 
proponuje, zresztą były tu one wymieniane.

Z całą życzliwością chciałbym więc powiedzieć 
o paru tylko kwestiach, w których moglibyśmy, po-
winniśmy byli usłyszeć już zupełnie jasne informacje, 
konkrety, a których się tutaj nie doczekaliśmy.

Nie wystarczy powiedzieć, postulować, żeby pol-
scy rolnicy dostawali takie same dopłaty, jak ci na 
Zachodzie. Trzeba umieć powiedzieć, jak wy chce-
cie do tego dojść. Czy w ten sposób, że będziemy 
zadrażniać sytuację z Unią Europejską na każdym 
możliwym odcinku? Czy to jest droga, którą wyzna-
czacie? Wydaje mi się, że to będzie przeciwskuteczne.

I tak po kolei. Prawdą jest, że ileś tam szkół rolni-
czych kiedyś przejęto, ale prawdą jest, że nie wszyst-
kie, prawdą jest, że wiele z nich dzisiaj upada. I co? 
Proponujecie drugi ruch? Nie usłyszeliśmy tego.

Jaka jest sytuacja na wsi? Jaka powinna być, by 
mogła dawać porównywalne, satysfakcjonujące wa-
runki życia? Daleko do tego. Chciałoby się więc usły-
szeć, jak te programy adresowane do wsi przyczyniać 
się będą do lepszej dostępności żłobków, przedszko-
li. Jak będziecie państwo bronić tego nieszczęsnego 
pomysłu likwidowania gimnazjów, które miały dać 
i dały na wsi dużo lepsze szanse edukacyjne dzie-
ciom? Resort rolnictwa powinien być pierwszym, 
który się temu przeciwstawi.

O cenach mleka była tutaj mowa, o cenach cukru 
można by niejedno powiedzieć.

Preferencje dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
by tam, gdzie nie ma pracy w rolnictwie, można było 
zakładać nowe firmy. Dużo tutaj było o tym, pan mi-
nister o tym mówił – widzimy, że macie świadomość 
tego problemu – jak to nie szło kiedyś. Ale gdybyśmy 
mieli dzisiaj odpowiedzieć, co będzie zrobione, żeby 
szło… No, nie usłyszeliśmy tego.

Ja oczywiście pamiętam naszą burzliwą dysku-
sję wokół wysokości dopłat do ubezpieczeń z tytułu 
klęsk żywiołowych. Wtedy – pan przewodniczący to 
potwierdzi – pan mówił, że nawet te 50% to będzie 
stanowczo za mało, że musi być więcej. Pan minister 
mówi coś o towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych. 
Ale nie taki pomysł prezentowaliście. Mówiliście, że 
więcej dopłacicie. Nie ma tego.

Na koniec chciałbym powiedzieć o tym, co za-
wsze, jak wiecie państwo, mnie interesuje: sytuacji 
osób starszych. Polska wieś bardzo się starzeje i po-
trzeba rozwiązań w dziedzinie opieki. One muszą 
być specyficzne dla wsi, bo ci ludzie są bardzo od 
siebie oddaleni, rozrzuceni, często pozbawieni kon-
taktów z rodzinami, które wyjechały. To jest też kwe-
stia emerytur. Nie, nie chodzi o to, żeby zrównywać 
ZUS z KRUS, chyba że pod jednym warunkiem, co 

przowinę, mleko i buraki, te kierunki, z który polscy 
rolnicy głównie czerpią dochody… I to dramatyzuje 
sytuację. Polscy rolnicy odnoszą się do tego bardzo 
krytycznie, winią za to ekipę, która przekazała nam 
władzę, i z coraz większą niecierpliwością oczekują 
pozytywnych zmian. Tak bym się do tego odniósł.

Jeżeli zaś chodzi o programy, o programy unijne, 
o to, dlaczego rolnicy się ich boją, to powiem tak. 
Pytam, czy gdyby pan miał, tak jak powiedziałem, tę 
ukochaną oborę, by pan uwielbiał dojenie krów i za 
litr mleka by pan dostawał 75 gr…

(Senator Robert Mamątow: 40 gr.)
…i by pan rozmawiał z dyrektorem, z prezesem 

mleczarni, bo to są prezesi, który powiedziałby 
panu, że ma pełne magazyny i w ciągu 3–4 miesięcy, 
może pół roku sytuacja nie ma szans się poprawić, 
bo nikt nie znajdzie cudownego ujścia, to na pewno 
obawiałby się pan zaciągnąć poważny kredyt. Tym 
bardziej że widzimy, co się dzieje w Unii. Unia się 
rozjeżdża, jeżeli chodzi o sprawy rolne. Ci najwięksi 
próbują własnymi drogami dojść do tych, od których 
mamy embargo, prawda? Wiemy, kogo mam na myśli. 
Dlatego ja się rolnikom nie dziwię, że w tej sytuacji, 
w jakiej teraz są, dopóki nie nastąpią radykalne zmia-
ny, dopóty z tych programów będą się bali korzystać. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Rzeczywiście, gdy idzie o polskie rolnictwo, 

w okres transformacji weszliśmy w trudnym poło-
żeniu i jesteśmy w drodze. Na tej drodze popełniano 
różne błędy, ale każdy starał się dołożyć swoją cegieł-
kę. Za te słowa, które padały tu ze strony rządzących, 
które mówiły o tym, że to i owo się udało, wielkie 
dzięki, bo to jest właściwa postawa. Nie wszystko 
mogło się udać, nie wszystko się udało, ale to nie 
powód do tego, żeby używać zbyt ostrych słów i przy-
gotowywać księgę zaniedbań, bo to nie jest księga 
zaniedbań, to jest zadanie domowe do odrobienia.

Dziwi mnie tylko to, że wiedząc o tych proble-
mach – tu siedzi pan przewodniczący komisji rol-
nictwa, który nie raz przez te 8 lat na nie wskazywał 
– państwo dopiero teraz w przypadku większości 
spraw myślicie, co zrobić. Ileż to lat trzeba było wam, 
żeby się do tego przygotować? A gdy już się zabieracie 
za rozwiązywanie niektórych ważnych problemów, 
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(senator M. Augustyn) nie widać także rozwiązań, Unia Europejska nie prze-
widuje rozwiązań, które dają szansę na poprawę tej 
sytuacji. Pan komisarz do spraw rolnictwa nie tak 
dawno w naszym parlamencie brał udział wspólnie 
z komisją sejmową i komisją senacką w spotkaniu. 
Prowadziłem to spotkanie i prosiliśmy pana komi-
sarza, żeby podjął działania w kierunku nie tylko 
polskich, ale także unijnych rolników. Zobowiązywał 
się, że będzie działania podejmował. 

Jakie podjął działania? Ano takie, że powiedział, 
że nie podniesie cen interwencyjnych, bo rolnicy 
by dalej produkowali, a trzeba rolników zmusić do 
tego, żeby przestali produkować. Taka była dosłowna 
wypowiedź pana komisarza tutaj w Polsce, że jeśli 
podniesie ceny interwencyjne, to dalej będą produko-
wać, mówił: nie będziemy podnosić cen, niech sami 
likwidują… Czyli niszczenie europejskiego rolnictwa, 
że tak powiem, ustami obecnego pana komisarza do 
spraw rolnictwa. I to padło dziś… nie tak dawno tutaj 
w parlamencie. Działania, które należało podjąć, czyli 
chodzi o trzecią transzę na interwencję na rynku mle-
ka… Jakie on podjął działania? Pan minister powinien 
powiedzieć. Ano takie, że następna transza poszła nie 
po cenach, tylko po cenach w tzw. przetargu, konkur-
sie ofertowym, co znaczy, że będą stosowane jeszcze 
niższe ceny, bo każdy będzie chciał wypchnąć, bo 
będą pełne magazyny, nie będzie gdzie tego sprzedać. 
Czyli dzisiaj nie ma polityki Unii Europejskiej, która 
by dawała rozwiązania nie tylko polskim rolnikom, 
ale także innym, rolnikom i francuskim, i niemiec-
kim. Przecież ci tak samo mają pretensje do rządu. 

W tej chwili możemy powiedzieć Komisji 
Europejskiej, która decyduje o wspólnej polityce rol-
nej… My się kłócimy wewnętrznie, ale te problemy nie 
są związane tylko z tamtym rządem czy z tym rządem, 
to są problemy rolnictwa europejskiego, to jest tykający 
problemem, bomba zegarowa, która za chwilę padnie… 
podpiszemy TTIP, czyli transatlantyckie porozumienie 
między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. 
To jest problem, który podnosimy bardzo mocno, bo 
globalizacja postępuje niesamowicie. My przegrywa-
my z drobnym rolnictwem, z drobnymi rynkami na 
rynku globalnym. Pytanie: czy Europa ma się stać, czy 
ma się nie stać rynkiem globalnym? Europejscy rolnicy 
mówią: nie. My chcemy rodzinnego gospodarstwa, 
niewielkich farm, tu są miejsca pracy i tu jest ogromna 
ilość pracy, która jest w małych przedsiębiorstwach, 
w spółdzielniach, we wszystkich innych… I tu trzeba 
utrzymać europejskość, trzeba się z tym zderzyć.

Muszę przekazać tutaj panu ministrowi słowa po-
dziękowania, bo rzeczywiście ten program, który pan 
przedłożył, jest programem, który był wcześniej przez 
Prawo i Sprawiedliwość dyskutowany. Oczywiście 
wszystkiego nie da się naraz zrobić. My nie oczekuje-
my od pana ministra, że natychmiast wszystkie rzeczy 
zrobi. Mówiliśmy, że trzeba poprawić ustawę o obrocie 

zawsze, przyznacie, tutaj podkreślałem: że emerytury 
rolnicze będą takie jak pracownicze, wtedy byłaby to 
uczciwa propozycja. To oczywiście musiałoby koszto-
wać, ale warto na taką propozycję czekać. Jeśli mamy 
płacić tyle samo, to obyśmy dostawali tyle samo.

Problemów jest masa. Chciałbym życzyć mini-
sterstwu, żeby jak najwięcej z tego udało się zrobić. 
A następcom chciałbym życzyć, żeby z tego, czego się 
nie uda zrobić, nie czynili listy wyrzutów, nie czynili 
listy zaniedbań, tylko żeby czynili listę zadań, które 
trzeba wykonać.

Wszystkiego dobrego. Proszę przekazać panu mini-
strowi Jurgielowi podziękowania, że tak długo był wśród 
nas, że traktuje Senat jak najbardziej poważnie. Tych 
słów proszę też nie traktować jako specjalnej przygany, 
ale raczej jako zachęty do tego, żeby się skoncentrować 
na zadaniach, na działaniach, a nie na oskarżeniach, bo 
to niczego nie wnosi. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Chróścikowskiego.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Co prawda pan minister Jurgiel na chwilę wyszedł – 

mówił, że może jeszcze wróci – ale wiceminister jest na 
sali, więc muszę podziękować za to, że to z inicjatywy 
pana ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela to dzisiej-
sze spotkanie się odbywa. Przecież jak rozmawialiśmy 
z panem ministrem, prosił o to, żebyśmy zgłosili taki 
wniosek. Pan marszałek, zgodnie z naszym wnioskiem 
i wnioskiem pana ministra, wprowadził ten punkt na 
dzisiejsze obrady. Dziękuję panu ministrowi za to, że 
ma odwagę stawić czoła problemom w tak trudnej 
sytuacji, w jakiej znajduje się dzisiaj nasze rolnictwo, 
chociaż niektórzy mówią, że jest świetnie, no, moi 
przedmówcy występowali tu z różnymi głosami. 

Trzeba powiedzieć jasno, proszę państwa: sytuacja 
dla polskich rolników jest bardzo trudna, szczególnie, 
jak moi koledzy powiedzieli, przy niskich cenach 
mleka, żywca, zbóż. I można wymieniać różne inne 
rynki, zachwiania na rynku owoców, bo raz to jabł-
ka, raz inne owoce. Są problemy i trzeba mówić, że 
tak jest. Przecież ja jestem na wsi wśród rolników 
i oni czekają, kiedy się poprawi. Jesteśmy na róż-
nych konferencjach międzynarodowych, w różnych 
miejscach i dyskutujemy, czy sytuacja europejskie-
go rolnictwa się poprawi, czy nie. Dopiero co byłem 
2 dni w Brukseli, gdzie o tym dyskutowaliśmy. Nie 
widać jeszcze tego światełka, że nagle się poprawi, 
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(senator J. Chróścikowski) mowa w tej dyskusji. Myślę, że większość z nas to ma 
na myśli: bieżącą sytuację na rynku trzody, zbóż, mleka. 
Próbujemy wszyscy znaleźć rozwiązania problemów, 
które występują nie tylko w Polsce – to są problemy 
europejskie, światowe. One są wyniszczające.

Koledzy, Państwo Senatorowie, mówicie czasami, 
że działania, które podejmuje ten rząd… Mówicie, że 
nie zdąży, nie robi, nie realizuje. Ja się z tym zupeł-
nie nie zgadzam. Ja powiem jedno: nie namawiaj pan, 
Panie Senatorze, że rolnicy słabo protestują, a górnicy 
lepiej protestują, więc żeby wychodzili byle gdzie i tam 
przeszli pokojowo… Nie ukrywam, że prawie codzien-
nie przez 4 miesiące siedziałem tam w tym zielonym 
miasteczku. To były 4 miesiące niełatwego czekania. 
To nie były jakieś tam pokojowe manifestacje, kiedy 
się wychodzi na ulice… Owszem, były i takie, ale były 
też inne. Tak że proszę nie mówić, nie prowokować nas 
rolników do tego, żebyśmy znowu zaczęli protestować, 
bo nie o to chodzi. Ten rząd chce rozmawiać, przyjął 
postulaty. Jak tu pan minister powiedział, ponad tysiąc 
wniosków ma do realizacji. I czekamy.

A jeśli się mówi o tych zespołach itd.… Proszę 
państwa, pamiętam, że PSL zawsze mi mówił tak: nie 
strajkuj, tylko siadaj do stołu i negocjuj z nami; szkol 
rolników, będziesz miał pieniądze i nie będziesz mu-
siał protestować. No ale to nie o to chodziło, żeby sia-
dać do stolika i nic nie załatwić. Chodzi o rozwiązanie 
problemów. Dzisiaj minister też powołuje zespoły, ale 
ja mam nadzieję, że te zespoły składające się z zupeł-
nie innych przedstawicieli niż przedtem, będą chciały 
realizować te nasze postulaty, które wielokrotnie po-
wtarzaliśmy przez te 8 lat. Ja jako przewodniczący 
związku zawodowego oczekuję od ministra rolnictwa 
realizacji tego, co wcześniej zapowiedział. I życzę mu 
sukcesów, życzę, żeby udało mu się to zrealizować, bo 
to jest działanie na rzecz polskiego rolnika, polskiej 
wsi i naszej ojczyzny. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy pan minister chciałby ustosunkować się do 

wystąpień senatorów w dyskusji?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki: Tak.)
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ryszard Zarudzki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo krótko. Bardzo dziękuję za wszystkie gło-

sy, bardzo dziękuję za tę dyskusję, za tę debatę. Pan 

nieruchomościami, potocznie mówię jej nazwę, bo prze-
cież ona inaczej się nazywa. Ona została poprawiona. 
Jednym się podoba, drugim się nie podoba, ale każde 
rozwiązanie w jakimś momencie zostało uchwalone. 
Można mówić, że trzeba podnosić… zwiększać możli-
wości finansowania rolnikom… dofinasowania rolników 
z tzw. krajowych mechanizmów wsparcia. Poprzednia 
koalicja rzeczywiście obcinała te mechanizmy krajo-
wego wsparcia, szukając oszczędności w budżecie, i to 
było widoczne, i tośmy mówili przez 8 lat, jak to się 
obcina. W tej chwili w przypadku dopłaty do paliwa to 
jest podniesione, a nie obniżone, czyli jest skutek, jest 
poprawa choćby w tym drobnym instrumencie.

Państwo mówicie, że niczego nie robi się w tema-
cie ubezpieczeń. Ja znam koncepcję, którą minister 
już publicznie przedstawiał, że wraca się do systemu 
tzw. pakietowego rozwiązania, żeby było ujęte kilka 
ryzyk, żeby były wyższe dotacje. I minister zapowie-
dział, jakie to będą kwoty na rok następny, że to będzie 
kwota ponad 1,5… chyba prawie 1,7 miliarda w ra-
mach dotacji docelowych, które będą przyznawane 
w następnych latach. Ja to słyszałem, to jest to, o czym 
minister już kilka razy w mediach mówił. Więc widzę, 
że są rozwiązania, które mówią o tym, że można po-
prawiać system ubezpieczeń i ja tą zapowiedź znam. 
Nie wiem, dlaczego koledzy senatorowie mówią tutaj, 
że nic się nie robi w zakresie ubezpieczeń, kiedy dzia-
łania są podejmowane. Można powiedzieć, że myśmy 
krytykowali, o czym tu kolega wspomniał, że to jest za 
mało. Dlaczego wtedy to krytykowałem, że to jest za 
mało? Bo zdjęliśmy ten mechanizm tzw. bezpiecznika 
minimalnego, który przedtem był. Ja się obawiałem… 
Podnieśliśmy to do 65%, zmieniając ten bezpiecznik, 
ustalając, że nie może być mniej – a wcześniej było 
40%. Chodziło nam o zachowanie…

 Zadałem panu ministrowi pytanie, co z dopłatami 
do materiału siewnego. Tam zastosowano taki algo-
rytm, że cała ta pula automatycznie zostaje dzielona 
i rolnicy mają dopłaty niższe. Zobaczcie państwo, jak 
ustalony został algorytm płatności w przypadku tzw. 
roślin białkowych. Przypominam, o czym nie tak daw-
no tutaj mówiliśmy, że rolnicy oczekiwali, że dostaną 
odpowiednią kwotę w euro, bo tak miało być, a dostali 
w złotówkach, czyli 4-krotnie mniej. Byli oburzeni, py-
tali: jak to? Zakładaliśmy, że tyle wyniesie dotacja do 
roślin białkowych, a dostaliśmy mniej. Dlaczego? Bo 
został zastosowany ten algorytm. I tak jest cały czas, 
my rolnicy nie jesteśmy pewni, czy dopłata będzie 
wynosić tyle, ile miała wynosić, czy mniej, bo więcej 
wniosków zostało złożonych. Zwróciłem uwagę na to, 
że pan minister już musi szukać środków finansowych, 
bo przy takim algorytmie rolnicy nie dostaną tej kwoty, 
jaką mieli w ubiegłych latach. Mówimy o rozwiąza-
niach, które już dziś trzeba podejmować, o tym była 
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(podsekretarz stanu R. Zarudzki) obszerny temat jak rolnictwo i obszary wiejskie, które 
obejmują 94% obszaru naszego kraju…

Jeszcze raz dziękuję senatorom Prawa 
i Sprawiedliwości za dotychczasowe wsparcie, za 
twórczą pracę na rzecz realizacji naszego programu, 
a osoby nieprzekonane zapraszam do współpracy – je-
steśmy otwarci i liczymy na konstruktywne wsparcie. 
Bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Nim przejdziemy do punktu drugiego, chciałbym 

poinformować państwa, że planowana przerwa od go-
dziny 20.00… Wniosek o ogłoszenie przerwy został 
wycofany, a więc będziemy obradować co najmniej 
do godziny 21.00.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o utworzeniu Akademii 
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 143, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 143 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, pana senatora Kazimierza Wiatra, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Pani Minister! Panie Ministrze! 

Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 kwietnia rozpa-
trzyła ustawę o utworzeniu Akademii im. Jakuba 
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Komisja powierzyła mi obowiązek złożenia spra-
wozdania, co niniejszym czynię. Postaram się to zro-
bić najlepiej, jak potrafię, a osobiste poglądy będę 
wyrażał tylko w przypadku, gdy prezentowałem je 
wcześniej na posiedzeniu komisji; jeśli będzie inaczej, 
to będę starał się to zaznaczać.

Chciałbym uprzejmie poinformować, że Sejm 
rozpatrywał projekt tej ustawy jako projekt poselski. 
Osobą upoważnioną do reprezentowania wniosko-
dawców była obecna na tej sali pani poseł, pani mi-
nister Elżbieta Rafalska, która była inicjatorem czy 
ważnym spiritus movens tej ustawy. Chciałbym też 
poinformować – bo to jest ważna okoliczność – że 
w dniu 13 kwietnia bieżącego roku Sejm przyjął tę 
ustawę w głosowaniu, którego wynik był dość jed-
noznaczny: 405 posłów było za, 7 – przeciw, 9 się 
wstrzymało. Może też dodam, że wśród osób sprzeci-
wiających się uchwaleniu tej ustawy nie było posłów 
Prawa i Sprawiedliwości ani Platformy, ani klubu 
Kukiz’15.

minister prosił mnie, żeby to państwu przekazać. Jak 
już to było zaznaczone, to z naszej strony, strony kie-
rownictwa ministerstwa była prośba o to, żeby taka 
debata się odbyła. Wszystkie sprawy, które zostały 
przedstawione… Uważnie wysłuchaliśmy wszyst-
kich głosów. Jak zapowiadaliśmy jeszcze wcześniej, 
będziemy działać i będziemy realizować wynikające 
z tego wnioski. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Chciałbym tu odnieść się do wy-
powiedzi pana senatora Czarnobaja i powiedzieć, 
że bardzo dziękuję za wnikliwą analizę programu 
– rozumiem, że był tego wart, skoro pan senator 
poświęcił swój czas na to, żeby go przeanalizować. 
Oczywiście jesteśmy do dyspozycji i będziemy sta-
rali się przedstawiać to, co zrobiliśmy. Tym, czego 
mi zabrakło… Jeśli ta krytyka, która na nas spadła 
ze strony pewnej części pań i panów senatorów… 
Zabrakło mi obrony tego, co było pozytywne. Nikt 
z nas nie mówi, że wszystko, co było do tej pory, 
było złe, ale jako przedstawiający pewne sprawy, 
diagnozujący rzeczywistość, szukamy rzeczy, które 
są dobre, żeby potem było jeszcze lepiej. Jeżeli coś 
określamy jako złe, to robimy to po to, żeby dowie-
dzieć się, co trzeba zrobić, żeby dany problem ogra-
niczyć lub wyeliminować. Ta nasza procedura jest 
bardzo czytelna, bo słuchamy ludzi. A jak wynika 
z naszych analiz…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Bardzo proszę 

o ciszę.)
...i spotkań z ludźmi, z zespołem… Program, który 

powstał, być może jest niedoskonały, być może jest 
bardzo obszerny, ale to ludzie zgłaszali postulaty, 
więc będziemy je realizować.

Ze swej strony chcę zadeklarować, że w minister-
stwie rolnictwa ciężko pracowaliśmy przez ubiegłe 
5 miesięcy. Nasza praca będzie konsekwentnie konty-
nuowana i będziemy starali się rozliczać z elementów 
programowych, które zostały zapisane. Ten program 
nie dotyczy tylko naszego resortu, ale, tak jak już 
pan senator był uprzejmy wspomnieć, dotyczy on 
także ekonomii społecznej i różnych czynników, 
łącznie z samorządami, łącznie z polityką spójności. 
Zapraszamy do współpracy, zapraszamy do realizacji 
naszego programu, a za kilka lat, kiedy będziemy 
mogli porównać, ocenić, co było dobre, a co było złe, 
będziemy go mogli w sposób programowy poprawić.

Jeśli chodzi o konkretne przedstawione, wybrane 
elementy, to dostrzegamy problemy dotyczące tak 
zwanej srebrnej gospodarki, dostrzegamy problem 
wyludnienia, jeśli chodzi o młodzież, dostrzegamy 
problemy rynków rolnych, dostrzegamy kwestie ne-
gocjacji z Unią. Wszystkiego podczas takiej debaty 
nie uda się przedstawić, bo nie wszystko jest... Tak 
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(senator sprawozdawca K. Wiatr) lepiej być najlepszym PWSZ, czy jedną ze słabszych 
akademii. No, ale taką decyzję każdy podejmuje sam.

Oczywiście sprawa akademii w Gorzowie 
Wielkopolskim jest wielokryterialna, jeszcze będę 
o tym mówił. Każda sprawa jest oczywiście inna. 
Trzeba zaznaczyć, że państwowe wyższe szkoły 
zawodowe odgrywają bardzo istotną rolę. Przede 
wszystkim są blisko wielu środowisk oddalonych od 
dużych ośrodków akademickich, kształcenie odbywa 
się z dużym udziałem kształcenia praktycznego, tak 
że te walory są niewątpliwe. Na pewno nie jest tak, 
że wszystkie państwowe wyższe szkoły zawodowe 
mają ambicję stawać się akademiami. Można mówić, 
że zapewne będą 2, 3 przypadki, takie jak szkoły 
w Kaliszu, która na liście PWSZ jest numerem jeden, 
czy chociażby szkoły w Tarnowie, który ma 200-let-
nią tradycję szkolnictwa wyższego. Wysoko w ran-
kingu są też szkoły w Białej Podlaskiej, Legnicy, 
Lesznie. Mówię to, żeby nakreślić szerszą perspek-
tywę. Oglądałem publikowane rankingi i doliczyłem 
się 30 państwowych wyższych szkół zawodowych. 
Wiem, że w przeszłości chyba było ich o parę więcej.

Trzeba zaznaczyć, że Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, o której tutaj 
mówimy, zajęła w roku 2015 szóste miejsce w ran-
kingu. Rok wcześniej było to miejsce ósme, a jeszcze 
wcześniej trochę dalsze. Widać więc, że dynamizm 
rozwojowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Gorzowie jest duży.

Trzeba by też powiedzieć o potencjale, jakim 
dysponuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Gorzowie Wielkopolskim. Obecnie kształci na 14 
kierunkach na studiach pierwszego stopnia – to jest 
duża liczba – i na 2 kierunkach na poziomie stopnia dru-
giego. Funkcjonuje w strukturze wydziałowej, posiada 
4 wydziały: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa 
Narodowego, Wydział Ekonomiczny, Wydział 
Humanistyczny, Wydział Techniczny. Ważnym ele-
mentem, świadczącym o sile tej uczelni, jest kadra. 
Ponieważ wiemy z mediów, że często te uczelnie za-
trudniają jako kadrę nauczycieli akademickich na 
drugim etacie, podam informację od pani rektor, że 
około 90% pracowników, nauczycieli akademickich 
pracuje na pierwszym etacie. W tym gronie jest 25 
profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych, 87 dok-
torów i 50 magistrów. Jednocześnie należy zaznaczyć, 
że 5 profesorów i ponad 40 doktorów awansowało na 
te stopnie naukowe jako pierwszoetatowi pracownicy 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie 
Wielkopolskim.

Warte podkreślenia jest także to, że ta działalność 
naukowa jest podejmowana w różnych formach, ale 
ważna informacja jest taka, że w latach 2008–2015 
zorganizowano 167 konferencji naukowych, czyli po-
nad 20 rocznie. To jest jednak budująca okoliczność. 
Trzeba też zwrócić uwagę na to, że w roku 2016 zo-

Przechodząc do merytorycznego omówienia za-
wartości tej ustawy, należy powiedzieć, że Akademia 
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 
zostanie utworzona na bazie Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. 
Jednocześnie należy…

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, nie przeszkadzam?
(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam.)
Bardzo dziękuję.
Art. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym z roku 

2005 r. stanowi, że uczelnia może nazywać się aka-
demią, jeśli posiada co najmniej dwa uprawnienia do 
doktoryzowania. I ten warunek w przypadku akade-
mii w Gorzowie Wielkopolskim tworzonej omawia-
ną ustawą nie jest spełniony, ale w art. 7 tej ustawy 
wskazano termin 3 lat na dostosowanie liczby posia-
danych uprawnień. I tutaj pojawiają się dwa dylema-
ty. Pierwszy: czy brak wspomnianych uprawnień nie 
jest okolicznością, no, utrudniającą uchwalenie tej 
ustawy. I drugi, ogólniejszy: czy państwowe wyższe 
szkoły zawodowe powinny aspirować do tego, aby 
stawać się akademiami. Opinie na ten temat są oczy-
wiście podzielone. Ta dyskusja wpisuje się w szer-
szą dyskusję na temat tego, czy nie mamy w Polsce 
za dużo uczelni i za dużo osób studiujących. Co 
do tego zdania też są różne. Ale trzeba wziąć pod 
uwagę okoliczność, że mamy szkolnictwo publiczne 
i prywatne i że jest ono nierównomiernie rozłożone 
na obszarze naszego kraju. Ja uważam, że każda 
forma rozwoju intelektualnego jest ważna, należy 
tylko dbać o to, żeby dyplomy, które są wydawane, 
no, były dyplomami uczciwymi, żeby wyksztalce-
nie, jakie otrzymują studenci w tych szkołach, było 
adekwatne do tego, co jest napisane na dyplomie. 
Nieraz tutaj mówiłem, że jesteśmy obecnie na bardzo 
ważnym etapie rozwoju cywilizacyjnego, budowy 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej 
na wiedzy, gdzie wykształcenie jest bardzo ważne. 
Są oczywiście uczelnie słabe, oceniane krytycznie, 
ale to powinno skłaniać tylko do tego, żeby oceny 
zawsze były zindywidualizowane.

Pytanie, czy państwowe wyższe szkoły zawodo-
we powinny stać się akademiami. Ja jestem zdania, 
że definicje zawarte w art. 3 ustawy o szkolnictwie 
wyższym powinny być raczej wskazaniem do pewnej 
dynamiki w tym obszarze, do monitorowania kondy-
cji uczelni – nie tylko akademii czy wyższych szkół 
zawodowych, ale także uniwersytetów i tzw. uniwer-
sytetów przymiotnikowych – żeby ruch w tym obsza-
rze rzeczywiście mobilizował do rozwoju, do utrzy-
mywania poziomu. Tym bardziej że, jak popatrzymy 
na czołówkę, te najlepsze państwowe wyższe szkoły 
zawodowe… No myślę, że można mieć dylemat: czy 
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(senator sprawozdawca K. Wiatr) Poprawka nr 2 zmienia użyte potoczne określenie 
„ocena parametryczna” na słowa używane w naszym 
prawie „kompleksowa ocena jakości działalności na-
ukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek nauko-
wych”.

Poprawka nr 3 zmienia brzmienie przepisu su-
gerujące, że brakujące uprawnienia mają zostać 
uzupełnione przez wszystkie podstawowe jednostki 
organizacyjne akademii, na takie, zgodnie z którym 
to akademia ma uzupełnić te uprawnienia. Co praw-
da odczytanie obecnego art. 7 razem z art. 3 usta-
wy o szkolnictwie wyższym dawałoby możliwość 
wywiedzenia, że chodzi tutaj o całą akademię, a nie 
o wydziały, jednak literalne sprecyzowanie – wobec 
pozostałych 2 poprawek – daje jednoznaczność tych 
pojęć.

I poprawka nr 4, do art. 8 ust. 6. Brzmi on tak: 
„Pierwsza kadencja organów Akademii trwa do dnia 
31 sierpnia roku następującego po roku akademickim, 
w którym Akademia została utworzona”. I drugie 
zdanie: „Druga kadencja organów jednoosobowych 
i kolegialnych trwa do dnia 31 sierpnia 2020 r.”. 
Poprawka ta ujednolica pojęcia, wprowadzając okre-
ślenie „organy jednoosobowe i kolegialne” w obu tych 
zdaniach.

Reasumując, powiem, że w imieniu Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu wnoszę do Wysokiego 
Senatu o przyjęcie ustawy z tymi 4 poprawkami. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Widzę, że pytanie chce zadać pan senator 
Kazimierz Kleina.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Panie Przewodniczący! Jak po-

wiedział pan w swoim sprawozdaniu, komisja do-
strzegła, że akademia niestety nie spełnia jeszcze 
wszystkich wymogów, niezbędnych, aby używać ty-
tułu „akademii”. Czy w związku z tym rozważaliście 
państwo na posiedzeniu komisji, czy nie namówić 
władz uczelni i w ogóle wnioskodawców do tego, aby 
poczekać te 3 lata? Wówczas, kiedy już dopełnią tych 
wszystkich warunków, aby móc używać tego tytułu 
bez żadnych ograniczeń, mieliby większą satysfakcję. 

stały złożone 2 wnioski o umożliwienie prowadzenia 
studiów drugiego stopnia: w zakresie bezpieczeństwa 
narodowego oraz turystyki i rekreacji.

To są… Aha, studenci. To jest oczywiście bardzo 
ważne. Liczba studentów na pierwszy dzień semestru 
letniego bieżącego roku akademickiego to 2 tysiące 
775 osób. Bardzo, że tak powiem, rozbudowana jest 
infrastruktura dydaktyczna: są budynki dydaktyczne, 
biblioteka, hala sportowa, dom studenta, baza socjal-
na. To wszystko jest ważne.

Muszę powiedzieć, że pozwoliłem sobie przyto-
czyć te szczegółowe wyniki głosowania w Sejmie, 
ponieważ one wskazują na to, jak ta decyzja jest 
ważna. Wnioskodawcy przytaczają, że jest to jedy-
ne miasto wojewódzkie bez akademii i uniwersy-
tetu. Tutaj oczywiście trzeba dodać komentarz, że 
w Polsce są 2 takie województwa, w których są po 
2 miasta będące siedzibami władz, czyli marszał-
ka województwa i wojewody. Takim właśnie woje-
wództwem jest województwo, o którym mówimy: 
w Gorzowie jest wojewoda, a w Zielonej Górze jest 
marszałek.

To ważne miejsce, mające duże potrzeby, duży 
potencjał. Autorzy wniosku przytaczają, że Gorzów 
jest 125-tysięcznym miastem, 758 lat istnieje jako 
miasto. O siedzibie władz województwa już mówiłem.

Sam Gorzów wraz z otaczającymi powiatami to 
jest 40% mieszkańców województwa lubuskiego, 
około 400 tysięcy osób. Oczywiście trzeba też powie-
dzieć o tym, że ośrodki akademickie zlokalizowane 
są w odległości od 100 do 250 km, w szczególności 
w Poznaniu, w Szczecinie, Wrocławiu. No, Zieloną 
Górę też należałoby tu wymienić. Tak że bierzemy 
tutaj pod uwagę pewną sytuację geopolityczną, ko-
rzystne położenie geograficzne na pograniczu pol-
sko-niemieckim w centrum euroregionu Pro Europa 
Viadrina itd. itd. Można by to oczywiście rozbudowy-
wać, mówić o otwarciu rynków pracy itd. To wszystko 
powoduje, że ta decyzja znajduje swoje uzasadnienie. 
Ten potencjał, o którym mówiłem, występujące po-
trzeby, a jednocześnie to, że daje się okres 3 lat na 
to, ażeby ten wymóg wypełnić, wszystko to spowo-
dowało, że Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej poparła w głosowaniu tę 
uchwałę, tylko wniosła do niej 4 poprawki. W gło-
sowaniu 7 senatorów było za, nikt nie był przeciw, 2 
senatorów wstrzymało się od głosu.

Poprawki są ważne, potrzebne. Poprawka nr 1 po-
prawia błędne użycie słowa „studenci” do osób, które 
zostały przyjęte na studia, a nie są jeszcze studenta-
mi, ponieważ nie złożyły ślubowania i nie wypełniły 
innych obowiązków. Dlatego słowa „jej studentami” 
zastępujemy określeniem „osobami przyjętymi na 
pierwszy rok studiów do Akademii”.
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(senator K. Kleina) W związku z tym ja wierzę w mądrość licznych 
pań i panów posłów, którzy znając realia zarówno 
ustawy o szkolnictwie wyższym – mówię o art. 3 – jak 
i pewne wymagania terytorialne, jednak taką ustawę 
uchwalili i w poszanowaniu dla tych wszystkich oko-
liczności podjęli jako komisja taką decyzję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Kazimierz Kleina: Pani Marszałek, jesz-

cze pytanie…)
Chce pan dopytać, tak?
Proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Ja zadałem też pytanie o to, co się stanie, jeżeli 
akademia nie spełni wymogów w ciągu tych 3 lat. Czy 
cofniemy to wówczas do tego stanu, jaki jest dzisiaj?

Senator Kazimierz Wiatr:

Ja powiem tak: na posiedzeniu komisji nie rozwa-
żaliśmy takiego scenariusza, ale muszę powiedzieć, 
że w końcowych zapisach ustawy z 2005 r. jest napi-
sane, do jakiej daty uczelnie powinny uporządkować 
swoje nazewnictwo, a potem zajmie się tymi sprawa-
mi ministerstwo niejako z urzędu i będzie wnosiło 
o stosowne wnioski do parlamentu.

Myślę, że w tym przypadku w jakimś sensie 
okolicznością, o której była mowa na posiedzeniu 
komisji, było zapewnienie pani rektor, że dyna-
mika rozwoju jest tak duża… Można powiedzieć 
nawet więcej. Pan senator Seweryński dobrze 
przywołał to, o czym mówiliśmy na posiedzeniu 
komisji. Wyraźnie zaznaczył, że stan posiadania 
kadry uczelni jest tak duży, że te uprawnienia mo-
głyby być osiągnięte już teraz. Problem polega na 
tym, że ci samodzielni pracownicy naukowi czy 
naukowo-dydaktyczni są rozdzieleni między 14 
kierunków. My potrzebujemy tylko 2 uprawnień. 
Gdyby więc skoncentrować się na 4 kierunkach czy 
na 4 dziedzinach, to te uprawnienia mogłyby już 
dzisiaj być przyznane. Stąd tu rzeczywiście była 
taka okoliczność, uzasadnienie, dlaczego uczel-
nia wybrała taki kierunek rozwoju, a nie poprzez 
większą koncentrację i uzyskanie tych uprawnień 
dzisiaj. Muszę tylko powiedzieć, że pani rektor 
zapewniała, że te 3 lata z nadmiarem… To znaczy 
pani rektor nawet przytaczała konkretne daty, że 
w zasadzie 12–18 miesięcy to jest czas, w którym 
spodziewają się uzyskać stosowne uprawnienia, a 3 
lata to czas bezpieczny, nadmiarowy, wynikający 
z zapobiegliwości proceduralnej.

Bo boję się takiej oto sytuacji: może się okazać, że 
dzisiaj my uchwalimy, że ta uczelnia zmieniła nazwę, 
stała się akademią i ma 3 lata na to, aby wypełnić 
wymogi, które powinna wypełnić zgodnie z usta-
wą, jednak – nie daj Boże – okaże się to niemożli-
we i warunek nie zostanie spełniony. I wówczas co? 
Wszystkie tytuły zostaną uczelni odebrane, pieczątki 
wyrzucone do kosza, stemple, których używano przez 
3 lata, wyrzucone itd.? Poniesiono ogromne koszty, 
a będzie, jakby nic się nie stało. Czy nie lepiej było-
by, aby rzeczywiście z wielką radością i satysfakcją 
przyjąć ten tytuł wtedy, gdy się ma do niego prawo?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Profesorze.

Senator Kazimierz Wiatr:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 
Rozmawialiśmy na temat tego braku, ale rozwa-
żania, żeby namawiać panią rektor czy wniosko-
dawców, nie były podejmowane. Powiem, dlacze-
go. Rzeczywiście jest tak, że zarówno zaproszona 
i obecna na posiedzeniu pani rektor Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie, jak i pan 
senator Zając, który nie po raz pierwszy to mówił, 
zwrócili uwagę na to, że funkcjonowanie Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie jako pań-
stwowej wyższej szkoły zawodowej w istotny sposób 
utrudnia dochodzenie do tego stanu, utrudnia i ogra-
nicza. Oczywiście można dyskutować, jaka jest waga 
tych utrudnień, można prowadzić takie rozmowy, 
już poza posiedzeniem komisji i w innych okolicz-
nościach miałem okazję to robić, ale uznaliśmy, że 
dynamika rozwoju, stan obecny i okoliczności – 
o niektórych powiedziałem, przedstawiono ich tu 
znacznie więcej – spowodowały, że w głosowaniu 
wnosiliśmy o to, żeby to przyjąć; było 7 za, nikt nie 
był przeciw.

Są jeszcze inne okoliczności, o których chciałbym 
powiedzieć. Otóż na tej sali w marcu 2010 r. roz-
ważaliśmy podobną sprawę, mianowicie utworzenia 
Akademii Sztuki w Szczecinie. Tam sytuacja była 
podobna, ale tylko z pozoru. To znaczy wyglądało 
to tak, że potencjał akademii, która była wtedy two-
rzona, był drastycznie mniejszy, dynamika rozwojo-
wa była nieporównywalnie niższa, a jednak decyzja 
została podjęta. Ja mam przed sobą akurat fragment 
sejmowego stenogramu z tego posiedzenia i mogę po-
wiedzieć, że głosowanie było podobnie jednoznaczne 
do tego w tym przypadku.
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Jeśli chodzi o drugą sprawę, czyli badania, czy 
liczba studentów wzrośnie i z jakich obszarów oni 
będą, to trudno powiedzieć, ponieważ tak naprawdę 
liczba studentów wiąże się z kierunkami studiowania. 
Mówiłem, że jest ich 14, że 2 to studia drugiego stop-
nia i że kolejnych 2 studiów drugiego stopnia dotyczy 
wniosek złożony do ministerstwa. Mówimy tutaj ra-
czej o istotnym prestiżu uczelni i o tym, że będzie 
ona mogła w sposób, że tak powiem, bardziej legalny 
prowadzić badania naukowe. Wiemy, że rola uczelni 
w rozwoju miejsca, w którym ona funkcjonuje, można 
powiedzieć, całego subregionu czy regionu jest ogrom-
na. Jest to lokomotywa, która powoduje, że rozwój tego 
miejsca jest większy. I całkowicie uzasadnione wydaje 
się przypuszczenie, że wpływ Akademii im. Jakuba 
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, właśnie pro-
rozwojowy, będzie dokładnie taki. Jeśli chodzi o liczbę 
studentów, to trzeba wziąć pod uwagę, że jesteśmy też 
na etapie niżu demograficznego. Tak że tutaj nanosi 
się wiele tendencji i trudno jednoznacznie ocenić to 
zjawisko. Ale, tak jak powiedziałem, generalnie nie 
mówimy tutaj o wzroście liczby kierunków czy stopni 
studiowania pierwszego i drugiego, tylko mówimy 
o zmianie profilu uczelni na akademicki, co będzie się 
wiązało z prowadzeniem badań naukowych i możliwo-
ścią, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, nadawania 
stopnia doktora co najmniej na 2 kierunkach.

Jeśli chodzi o sprawę trzecią, czyli fundusze, to 
raczej nasza wiedza, czy to w trakcie posiedzenia 
komisji, czy już poza posiedzeniem komisji, opierała 
się na informacjach na temat tych inwestycji, które 
miały miejsce w przeszłości. Jeśli chodzi o większe 
dotacje, to można powiedzieć, że z jednej strony 
będą to środki finansowe pochodzące z konkursów 
na badania naukowe, czyli wszelkiego rodzaju granty 
Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju czy innych dykasterii okołorządo-
wych związanych z funduszami europejskimi. Jeśli 
chodzi o dotację przydzieloną przez ministerstwo, to 
w zasadzie jest to dotacja wyłącznie na działalność 
statutową i będzie mogła być przyznana dopiero po 
przyznaniu odpowiedniej kategorii. To jest cała pro-
cedura, która jest jeszcze przed uczelnią. Ona w zasa-
dzie jest niekoniecznie bezpośrednio związana z tym, 
że to jest akademia, ponieważ każda jednostka nauko-
wa, która zgłasza akces do oceny parametrycznej, po 
tej ocenie o taką dotację statutową może się ubiegać. 
My tutaj raczej mówiliśmy o tym, że to być może 
będzie proces łatwiejszy, natomiast nie jest to w obec-
nym stanie rzeczy absolutnie wykluczone.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Profesorze.
I o zabranie głosu poproszę pana senatora Marka 

Borowskiego.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Profesorze.
Pragnę państwa senatorów poinformować…
(Senator Tomasz Grodzki: Jeszcze są pytania.)
Ja wiem, Panie Senatorze. Za chwileczkę udzielę 

państwu głosu i będziecie państwo dalej zadawać 
pytania.

(Senator Tomasz Grodzki: Przepraszam.)
(Senator Marek Borowski: To jest informacja.)
Chciałabym tylko poinformować, że naszej de-

bacie przysłuchują się: przedstawiciel ministerstwa 
szkolnictwa wyższego, pan minister Aleksander 
Bobko, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, 
pani Elżbieta Rafalska – jako poseł z ziemi gorzow-
skiej, jak rozumiem – oraz przedstawiciele władz 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie 
Wielkopolskim na czele z panią rektor Elżbietą 
Skorupską-Raczyńską. Witam państwa.

Powracamy do zadawania pytań.
Teraz pytanie panu senatorowi sprawozdawcy 

zadaje pan senator Robert Dowhan. Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pana sprawozdawcy. Jeżeli nie 

będzie mógł odpowiedzieć, to oczywiście poproszę 
o odpowiedź pana ministra. Czy uczelnia spełnia 
dzisiaj warunki prawa o szkolnictwie wyższym, aby 
stać się akademią, czy ich nie spełnia? Prosiłbym 
o precyzyjną odpowiedź, bo różnie słyszałem.

Drugie moje pytanie. Czy były prowadzone ja-
kiekolwiek badania, czy liczba studentów po prze-
kształceniu szkoły w akademię wzrośnie? A jeżeli 
wzrośnie, to studenci z jakich obszarów będą przy-
jeżdżać do Gorzowa?

Trzecie moje pytanie wiąże się z funduszami. 
Mowa jest tutaj o większej dotacji i funduszach na 
rozwój. Chciałbym się dowiedzieć, jakie były teraz 
te dotacje i fundusze, a jakie będą w przyszłości, 
a przede wszystkim czy one są już zabezpieczone 
w odpowiednich urzędach, z których będą przeka-
zywane? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Profesorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to ja już tutaj dość 

obszerny wywód przeprowadziłem, tak że nie będę 
tego powtarzał.
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Powoływanie się na kazus akademii szczecińskiej jest 
odrobinę chybione, ponieważ była to uczelnia tworzo-
na de novo, a nie powstająca z przemianowania. Ale 
nie o tym chcę mówić.

W pierwszym zdaniu pan wspomniał, że matką 
chrzestną jest pani minister Rafalska. Ojcem chrzest-
nym jest zdecydowanie pan senator Komarnicki, i nie 
chodzi tu o zasługi tej czy innej formacji. Mam wra-
żenie, że to pośpieszne działanie jest pewnym wy-
ścigiem do splendorów politycznych czy… Żeby ich 
gorzej nie nazwać. Mam pytanie następujące. Jestem 
skłonny zgodzić się z panem profesorem, że wytyczne 
prawa o szkolnictwie wyższym możemy traktować 
kierunkowo, ale jeżeli mamy się nauczyć podnoszenia 
poziomu nauki i dbania o szacunek dla prawa… Czy 
na posiedzeniu komisji nie było mowy o tym, żeby 
zmienić te przepisy, skoro uznajemy je za w pewnym 
sensie nieżyciowe? Czy nie było mowy o tym, by 
uczelniom państwowym, PWSZ, które są w innych 
miastach, a czasami zajmują wyższe miejsca ran-
kingowe niż Gorzów, również otworzyć takie, że tak 
powiem, kredytowe furtki? Czy była o tym mowa na 
posiedzeniu komisji? Bo działanie w prawdzie i w po-
szanowaniu prawa na dłuższą metę zawsze przynosi 
lepsze rezultaty niż działanie doraźne, podyktowane 
względami niemerytorycznymi. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 

Dziękuję za miłe słowa pod moim adresem, dziękuję 
też za eleganckie sformułowanie pytań, niemniej jed-
nak chciałbym tutaj zwrócić uwagę na przytoczone 
przez pana senatora, a nie do końca kompletne oko-
liczności. Otóż to, że uczelnia w Szczecinie była two-
rzona od nowa, nie jest prawdą. Muszę powiedzieć, że 
sytuacja uczelni w Szczecinie nawet w jakimś stopniu 
była bardziej komfortowa niż w tej Gorzowie, po-
nieważ trzeba zwrócić uwagę, że w skład Akademii 
Sztuk Pięknych w Szczecinie wszedł – jeśli dobrze 
pamiętam, a podaję to pamięci, bo to było 6 lat temu 
– wydział zamiejscowy jednego z najlepszych uni-
wersytetów w Polsce i ten wydział zamiejscowy mógł 
starać się o prawa do doktoryzowania, choć tego nie 
zrobił. Uczelnia w Gorzowie podziału na wydziały 
dokonała całkiem niedawno i jakby w tym zakresie 
jest w sytuacji dużo mniej komfortowej. Podaję to 
tak dla uściślenia faktów i czyniąc zadość elegancji.

Jeśli chodzi o dalsze rozważania, to muszę powie-
dzieć, że ci z państwa, którzy mają okazję słuchać 
moich wystąpień w Senacie od dłuższego czasu, 

Senator Marek Borowski:

Dziękuję bardzo.
Obecność tak zacnych gości siedzących za moimi 

plecami trochę mnie paraliżuje, powiem szczerze. 
Aż się boję zadać to pytanie, ale je zadam. Jaka jest 
podstawa prawna takiej decyzji? Ja od razu zastrze-
gam, że nie mam nic przeciwko temu, żeby wszyst-
kie państwowe wyższe szkoły zawodowe nazywały 
się akademiami, bo to nawet jest ładniejsza nazwa. 
Pan senator powiedział, że jest odpowiedni artykuł 
w ustawie, art. 3, który mówi o tym, jaka jednostka 
może się nazywać uniwersytetem, politechniką czy 
właśnie akademią. Moje pytanie jest takie: czy jest 
jakiś inny przepis, który upoważnia do takiej decyzji, 
to znaczy używania tytułu akademii, że tak powiem, 
awansem?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Otóż o wy-

mogu z art. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym z roku 
2005 ja już mówiłem i nawet te rozważania istotnie 
poszerzyłem. Mam wrażenie, że chyba nawet nad-
miarowo je poszerzyłem. Gdybym miał odnieść się 
wprost do pytania pana senatora, powiedziałbym 
tak: po pierwsze, mieliśmy precedens w Szczecinie, 
o którym już mówiłem, dotyczący Akademii Sztuk 
Pięknych w Szczecinie. Po drugie, Biura Legislacyjne 
Sejmu i Senatu nie zgłaszały zastrzeżeń co do zgod-
ności tej ustawy z naszym systemem prawnym. No, to 
jest kwestia pewnej praktyki czy uzgodnienia. Mamy 
wiele takich ustaw w naszym prawie, w przypadku 
których Sejm uznaje, że jest to takie lex specialis i że 
one mogą być podejmowane, ponieważ, powiedział-
bym, są na podobnym poziomie. Ta ustawa zawiera 
art. 7, jeśli dobrze pamiętam, który wyraźnie odnosi 
się do tego zapisu. Sejm wyraźnie odnosi się do prze-
pisu art. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym z 2005 r.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Pytanie zadaje pan senator Tomasz Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Minister! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie! Podziwiam elegancję, z jaką pan pro-
fesor jako wybitny naukowiec przedstawia temat 
dość trudny do obrony z punktu widzenia przepisów. 
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(senator K. Wiatr) Czy jest szansa, że tak się stanie w Gorzowie? 
Proste przekształcenie PWSZ przy pozostawieniu 
innych ośrodków akademickich wydaje mi się być 
rozpraszaniem, zamiast koniecznej konsolidacji.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę o odpowiedź pana senatora sprawozdawcę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! Ja 

muszę powiedzieć, że troska oczywiście jest. A pan 
senator pyta, czy będzie lawina. Ja w zasadzie już 
mówiłem na ten temat, że te ponad 30 państwowych 
wyższych szkół zawodowych nie ma takich ambicji. 
Jest od 3 do 5 szkół, które otwierają rankingi, niektóre 
z tych pierwszych 5 w tych rankingach są stabilne, 
cały czas są na początku, i być może spośród tych 5 
szkół 2 czy 3 ośrodki mają takie ambicje. Ja użyłem 
nawet takiego sformułowania, zapytałem, czy lepiej 
być najlepszą PWSZ, czy słabą akademią? Ale to są 
oczywiście dylematy, które każdy z nas może sobie 
rozstrzygać.

Powiem tak. Kiedy mówimy o lawinie, to popatrz-
my na to, że w sierpniu minie 11 lat obowiązywania 
tej ustawy, a mamy drugi taki przypadek, jeśli chodzi 
o akademie. Były przypadki bardziej złożone, kiedy 
akademie zmieniały nazwy i stawały się uniwersy-
tetami, i wtedy takiej dyskusji tu nie było.

A co do art. 3 to też były wątpliwości, myśmy tu 
o nich opowiadali. Była dyskusja na temat tego, że 
były uczelnie, które miały 2 uprawnienia z tego same-
go. Teraz pytanie: czy to się powinno sumować? My 
intensywnie dyskutowaliśmy o tym na posiedzeniu 
komisji, na posiedzeniach komisji, bo takich przypad-
ków było kilka. Ja nie chcę wymieniać tych uczelni, 
chociaż dobrze mam je usytuowane w pamięci, ale 
może byłoby to nieeleganckie.

W każdym razie życie pokazuje, że tych przestrze-
ni wypełniających zapisy prawne jest więcej, że życie 
jest dużo bardziej barwne niż to zapisano w prawie. 
Dlatego ja osobiście tej lawiny się nie boję, pod wa-
runkiem, że rzeczywiście te wnioski nie są rozpa-
trywane bezrefleksyjnie i szybko, tylko z głębszym 
namysłem. Myślę, że patrząc na obszerne uzasad-
nienie, które zostało zawarte w druku sejmowym… 
Mogę nawet przywołać liczbę stron, to uzasadnienie 
liczy 13 stron, a ustawa 4 czy 5. Więc te okoliczności 
są i trzeba je brać pod uwagę.

Tyle mam do powiedzenia, zaznaczając, że część 
z tego, co powiedziałem, jest moim osobistym po-
glądem, ponieważ tak głębokich rozważań na posie-
dzeniu komisji nie prowadziliśmy. Dziękuję bardzo.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)

nie będą mieli problemu z tym, żeby się zgodzić, że 
zawsze popierałem wszelkie działania i inicjatywy 
związane z rozwojem nauki i szkolnictwa wyższego 
w Polsce. Głównie chodziło o finansowanie tych 
obszarów z budżetu państwa, ale także o wszystkie 
sprawy ustawowe, choć nie tylko, bo wiemy, że życie 
jest dużo bogatsze niż tylko rozwiązania prawne. 
I myślę, że takich rozważań… że tematu zmiany 
przepisów na posiedzeniu komisji nie rozważali-
śmy. Jestem tutaj jako sprawozdawca komisji, ale 
mogę powiedzieć, że w okresie tych już kilkunastu 
lat, od kiedy zajmujemy się w Senacie zmianami 
nazw uczelni, wielokrotnie zastanawialiśmy się, czy 
rzeczywiście utrzymywanie zajmowania się zmia-
nami nazw uczelni przez parlament jest całkowi-
cie uzasadnione, czy to nie powinna być domena 
ministerstwa i aktu na poziomie rozporządzenia. 
Z drugiej jednak strony uczelnie mówiły, że dla nich 
jest ważne, że rozważa to parlament, bo wtedy to ma 
inną rangę. A więc głosy w tej kwestii są podzielone. 
Ale co do posiedzenia komisji, to tym tematem się 
nie zajmowaliśmy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, Panie Profesorze, kiedy przyj-
mowaliśmy te przepisy stawiające warunki uczel-
niom, wyraźnie przejawialiśmy tutaj troskę o to, 
żeby uczelnie reprezentowały odpowiedni poziom 
i żeby to nazewnictwo odpowiadało temu poziomo-
wi. I moje pytanie jest takie: czy państwo dyskuto-
waliście o tym, że kolejny wyłom, wprowadzany 
w tej rozpatrywanej ustawie, może rozpocząć lawi-
nę, która po prostu zniweczy intencje tamtej ustawy? 
To pierwsze pytanie.

Druga kwestia. Żeby być uczelnią akademicką, 
trzeba mieć prawo do doktoryzowania na dwóch kie-
runkach. I teraz pytanie: czy ta przyszła akademia 
realizuje już chociaż jedną z takich możliwości? Jak 
to wygląda?

I trzecia sprawa. Panie Senatorze, w takich miej-
scowościach jak Gorzów czy moja Piła zawsze istnieje 
kilka uczelni. My też myślimy o tym, żeby podnosić 
poziom. I zwycięża opcja, że to jest możliwe, ale np. 
na wzór bydgoski, czyli tak, że konsoliduje się kilka 
ośrodków kształcenia na poziomie wyższym znajdu-
jących się w jednym mieście, żeby w mieście średniej 
wielkości zrobić jedną uczelnię, ale za to porządną.
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(senator K. Wiatr) jeżeli chodzi o Akademię Sztuki w Szczecinie, jest 
moim zdaniem kompletnie nietrafiony. Ja dobrze pa-
miętam prowadzone rozmowy, także ze mną… Tam 
nastąpiło połączenie m.in. filii Akademii Muzycznej 
w Poznaniu, jakiejś innej szkoły wyższej i Katedry 
Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Mieliśmy do czynienia z połączeniem rozproszonych 
uczelni, na skutek czego powstała jedna. Tu mamy 
całkiem inną historię, mamy wyższą szkołę zawodo-
wą – a przypominam, że wyższe szkoły zawodowe 
powstały… Chyba w 1997 r. była ustawa, w 1998 r. 
powstały pierwsze takie szkoły, w 1999 r. był ich 
wysyp, chodziło głównie o to, żeby w byłych mia-
stach wojewódzkich były uczelnie wyższe. Ich było 
36, nie wiem, ile jest w tej chwili. One oczywiście 
różnie są usytuowane w rankingach… Ja powiem na 
przykładzie Wielkopolski, bo akurat mam problem… 
Są wyższe szkoły w Kaliszu, w Lesznie, w Koninie, 
one wszystkie to jest czołówka wyższych uczelni. 
Jestem przekonany, że otwieramy w tej chwili puszkę 
Pandory, to nie ulega dla mnie wątpliwości…

(Wicemarszałek Maria Koc: A pytanie, Panie 
Senatorze? Bardzo proszę o pytanie.)

Już kończę… Zaraz zadam pytanie.
Otwieramy puszkę Pandory, dlatego że jeżeli zro-

bimy jeden wyjątek… No, pewnie go zrobimy… Jak 
pan senator Borowski powiedział, może wszystkie 
przekształćmy w akademie i nie będzie żadnego pro-
blemu, będą się lepiej czuli. Ale jeżeli zrobimy jeden 
wyjątek, to możemy być przekonani, że za parę tygo-
dni, za parę miesięcy będą następne wyższe uczelnie, 
które będą miały jeszcze większe możliwości i prawo 
do tego, żeby się ubiegać o nazwę akademii. Czy nie 
boi się pan, Panie Sprawozdawco – i do pani mini-
ster miałbym takie samo pytanie – że zrobienie tego 
pierwszego kroku spowoduje, że ta lawina, o której 
państwo mówiliście, rzeczywiście nastąpi, i to w dość 
znacznym stopniu? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! Ja 

w zasadzie już w pierwszym wystąpieniu wszystko, 
co mogłem na ten temat powiedzieć, powiedziałem, 
tak że nic nowego nie mogę dodać. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy jeszcze raz pytanie pragnie zadać pan senator 

Tomasz Grodzki?
(Senator Tomasz Grodzki: Nie teraz.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam, Pani 
Marszałek, ale nie usłyszałem od pana senatora od-
powiedzi w sprawie ewentualnej konsolidacji. Czy 
są tam inne uczelnie i jaki jest plan w tej sprawie?)

(Senator Robert Mamątow: Trzeba pojechać i zo-
baczyć.)

Najkrócej bym powiedział w ten sposób, że tak 
głębokich rozważań nie prowadziliśmy. Tam się po-
jawiał wątek ośrodka zamiejscowego AWF, ale muszę 
powiedzieć, że to nie jest tak głęboka wiedza, która 
by w tym jakkolwiek panu senatorowi pomogła, a ja 
mógłbym ją przedstawić w sposób zniekształcony, 
dlatego raczej na tym bym poprzestał.

Przypomnijmy, że w Bydgoszczy sytuacja była 
inna, bo tam była akademia i z niej powstawał uni-
wersytet przymiotnikowy. To też jest trochę inna sy-
tuacja. Różnica polega na tym, że jednak głównym 
zadaniem państwowej wyższej szkoły zawodowej jest 
edukacja, zaś akademia już niejako z natury prowadzi 
badania i ta integracja następuje na trochę innym 
poziomie i na innych zasadach. Ale to jest, tak jak 
mówię, tylko dodatkowy komentarz.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję. 
Bardzo proszę, pan senator Piotr Florek…)

(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam, Pani 
Marszałek…)

(Wicemarszałek Maria Koc: To może w następnej 
kolejce, Panie Senatorze…)

(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam, 
Pani Marszałek, ale nie usłyszałem też odpowiedzi 
na pierwsze pytanie. Czy dzisiaj ta uczelnia ma prawo 
do doktoryzowania chociaż na jednym kierunku?)

Na dzisiaj nie ma, ale, tak jak już mówiłem w swo-
im dłuższym wystąpieniu, liczba kadry, którą dys-
ponuje uczelnia, mogłaby wystarczyć na co najmniej 
4 takie uprawnienia, problem polega na tym, że ta 
kadra jest rozproszona i należałoby ją skoncentrować 
wokół tych kierunków, w przypadku których będą 
podejmowane starania o prawo do doktoryzowania.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, pytanie zadaje pan senator Piotr 

Florek.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek, Panie Senatorze, pracodawca 

coraz częściej pyta o to, jaką uczelnię się skończyło, 
i moim zdaniem jest pewna różnica, czy się skończyło 
akademię, czy się ukończyło wyższą szkołę zawodo-
wą, czy się ukończyło uniwersytet. To już jest w pe-
wien sposób rozróżniane. Przykład, który pan podał, 
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(wicemarszałek M. Koc) No, spodziewam się, że będą. Chętnie bym jed-
nak odpowiedział na te pytania, które padły. Ale po-
czekam, może… Jeżeli nie zostaną powtórzone, to 
odpowiem sam.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Ministrze, to 
proszę odnieść się do kwestii, co do których uważa 
pan, że należy je pogłębić. Bardzo proszę.)

Dobrze.
Jeśli chodzi o finansowanie… Było pytanie, jak 

zmieni się sytuacja finansowa. Otóż może zabrzmi 
to zaskakująco dla osób, które nie są jakoś bardzo 
blisko związane z tematem finansowania szkolnic-
twa wyższego, ale omawiana ustawa jest w istocie 
właściwie neutralna, jeśli chodzi o skutki finansowe. 
Bo system finansowania… Dotacja dla szkół jest na-
liczana według skomplikowanego algorytmu i akurat 
nazwa szkoły – to, czy dana szkoła to uniwersytet, 
czy PWSZ – w zasadzie nie ma istotnego znaczenia 
dla sposobu naliczania dotacji. Podobnie jest z licz-
bą studentów. Można co najwyżej domniemywać, 
że na akademię być może pójdzie więcej studentów, 
z uwagi na wyższą rangę. Ale w zasadzie to ktoś 
może powiedzieć, że będzie odwrotnie, bo dzisiaj 
liczy się także wykształcenie zawodowe i być może 
część studentów chętnie poszłaby właśnie do szkoły 
zawodowej, a niekoniecznie na akademię. Tak więc 
to jest takie trochę wróżenie z fusów. Ja nie potrafię 
powiedzieć, jaki będzie wpływ na liczbę studentów.

Ale podstawowa sprawa… No, jest to oczywiste 
– nawiązuję tutaj do słów jednego z senatorów – że 
należy całą tę sprawę rozważać w pewnej prawdzie. 
Bo absolutnie nie jest intencją wnioskodawców, ani 
tym bardziej ministerstwa coś takiego, żebyśmy mieli 
poczucie, że chcemy tutaj, powiedziałbym, pokąt-
nie przemycić stworzenie wspomnianej akademii, 
tak jakby udając, że jest lepiej, niż jest. No, sytuacja 
jest taka – i zostało to już zresztą powiedziane przez 
pana profesora – że PWSZ w sposób oczywisty nie 
spełnia obecnie wymogów stawianych akademiom, 
które to wymogi zostały zdefiniowane w ustawie 
z 2005 r. Potem ta ustawa była modyfikowana, także 
jeśli chodzi o warunki, jakie mają spełniać uczelnie, 
aby posługiwać się takimi nazwami jak uniwersytety, 
uniwersytety przymiotnikowe czy akademie. I sytu-
acja jest obecnie taka, że w kraju jest więcej prece-
densów, więcej przypadków uczelni, które posługują 
się określonymi nazwami, a de facto nie spełniają 
wspomnianych wymogów ustawowych, z różnych po-
wodów, najczęściej historycznych. Tzn. nie spełniały 
wymogów w momencie powstania ustawy, potem va-
catio legis było przedłużane i sytuacja się powtarzała. 
Jako inny przykład można podać choćby Katolicki 
Uniwersytet Lubelski. Jest to uniwersytet niezwykle 
zasłużony, posługujący się nazwą „uniwersytet” od 
prawie stulecia. Ale definicji uniwersytetu, którą wy-

Nie?
(Rozmowy na sali)
Do dyskusji, tak? Dobrze.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zadać pytanie panu senatorowi sprawozdawcy? Nie 
widzę chętnych.

Panie Senatorze, bardzo dziękuję.
(Senator Kazimierz Wiatr: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister nauki 
i szkolnictwa wyższego.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
Jest z nami sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego, pan minister Aleksander 
Bobko.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Aleksander Bobko: Tak.)
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Aleksander Bobko:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Szanowni 

Goście!
Zanim przejdę do meritum, powiem, że narzuca 

mi się refleksja co do sposobu naszego procedo-
wania. Siedząc tam z tyłu i widząc, że większość 
pytań kierowanych jest do pana profesora, który 
jest Bogu ducha winny w całej tej sprawie, a wy-
chodzi na to, że jest sprawcą tego wszystkiego, 
miałem poczucie, że te pytania powinny być wła-
ściwie kierowane albo do mnie czy do minister-
stwa, albo do wnioskodawców. I teraz nie wiem, 
czy mam odpowiadać na te pytania, czy zgodnie 
ze zwyczajem Senatu wygłosić stanowisko rządu, 
a potem senatorowie po raz kolejny te same pytania 
mnie zadadzą? Nie wiem, czy…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Ministrze, pro-

szę przedstawić swoje stanowisko, a jeśli będą pyta-
nia, to państwo senatorowie je zadadzą.)

Dobrze.
(Wicemarszałek Maria Koc: Może wyczerpie pan 

temat i pytań nie będzie.)
Dobrze. W takim razie przedstawię stanowisko 

rządu w jednym zdaniu: rząd nie zgłasza sprzeciwu 
wobec tej ustawy. (Oklaski)

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję, Panie 
Ministrze. Czy są pytania do pana…)
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(sekretarz stanu A. Bobko) padku Gorzowa byłaby to racjonalna konsolidacja – 
jednak według wiedzy, którą mam w tym momencie, 
ten wydział nie bardzo ma, że tak powiem, ochotę 
przyłączyć się do PWSZ. Natomiast w przypadku 
powołania akademii jest szansa – tak myślę – i są 
także takie deklaracje, i jest taka wola, żeby podjąć 
starania o konsolidację, o przyłączenie tego wydzia-
łu już do akademii. Wtedy jedno uzyskałoby prawa 
doktoryzowania, a drugie miałoby szansę uzyskać co 
najmniej jeden z wydziałów. Pani rektor deklaruje, 
że jeszcze w tym roku zostanie złożony wniosek do 
centralnej komisji.

Kwestia niebezpieczeństwa, otworzenia puszki 
Pandory, to znaczy, że za chwilę pojawią się kolejne 
wnioski… Takie niebezpieczeństwo zapewne istnieje, 
jest to możliwe, jednak, proszę państwa, nie jest chy-
ba tak, że marzeniem wszystkich szkół, wszystkich 
PWSZ jest stanie się akademiami, bo jeżeli PWSZ 
funkcjonuje w mieście, w którym 20–30 km dalej jest 
duży uniwersytet, czy w województwie, w którym 
jest duży uniwersytet, a PWSZ są w promieniu wła-
śnie 30–40 km, to ta szkoła raczej nie ma w swojej 
strategii i w swoich planach stania się na siłę akade-
mią. PWSZ mają… Szkolnictwo zawodowe także ma 
w Polsce co robić. Więc takie zjawisko może mieć 
miejsce, ale nie wydaje mi się, żeby było ono maso-
we. Możne to dotyczyć kilku przypadków. A poza 
tym, jak wspomniałem, mamy nadzieję rozwiązać ten 
problem systemowo, może nieco lepiej w trakcie prac 
nad nową ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Tak że to chyba tyle, jeśli idzie o te odpowiedzi. 
Jeszcze raz powtórzę, że stanowisko rządu jest neu-
tralne. Nie wyrażamy sprzeciwu wobec tego projektu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra związane z omawianym punktem porządku 
obrad.

Czy są takie pytania? Czy po wystąpieniu pana 
ministra już nie ma pytań? Nie widzę chętnych.

Dziękuję, Panie Ministrze. Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Czy państwo senatorowie są zapisani do głosu? Są.
Pan senator Komarnicki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Władysław Komarnicki:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
To bez wątpienia wielki dzień dla mojego miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego. Wreszcie po tylu latach 
wspólnej pracy różnych środowisk z każdej opcji 
politycznej doczekaliśmy się powołania akademii 

myślono w 2005 r., uniwersytet katolicki właściwie 
nie spełni, jest z tym pewien problem.

I tu chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o kwe-
stie systemowe związane właśnie ze szkolnictwem 
wyższym, także z nazewnictwem i z tym, co wynika 
z posługiwania się poszczególnymi nazwami, to mam 
nadzieję, że to wszystko w sposób bardziej racjonalny 
i systemowy określi nowa ustawa, nad którą rozpo-
czynają się prace. I w tym sensie wiele z problemów, 
o których tutaj mówimy, związanych z nazwami, zo-
stanie być może trochę lepiej rozwiązanych w nowej 
ustawie o szkolnictwie wyższym.

A w tym konkretnym przypadku mamy do czy-
nienia z taką sytuacją, że rzeczywiście niejako na 
kredyt… Ja posłużyłem się takim określeniem na 
posiedzeniu komisji sejmowej. Zdaje się, że zosta-
ło ono wtedy podchwycone przez posłów i że ono 
oddaje istotę sprawy. Chodzi o to, że my, można po-
wiedzieć, na kredyt nadajemy nazwę Państwowej 
Wyższej Szkole w Gorzowie. Takie przypadki już 
były. Wcześniej, przed tą ustawą, także utworzono 
kilka uniwersytetów w sytuacji, kiedy nie zostały 
spełnione warunki, by móc utworzyć uniwersytet. To 
były decyzje polityczne. W mojej ocenie, kiedy patrzę 
na to teraz, z perspektywy kilkunastu lat, w co naj-
mniej kilku przypadkach albo w wielu przypadkach 
te decyzje polityczne przyniosły pozytywny efekt, to 
znaczy, rzeczywiście sprawiły, że większość szkół, 
które zostały obdarzone pewnym kredytem zaufania, 
wywiązała się… spłaciła kredyt w ten sposób, że był 
to pewien element rozwojowy dla samych uczelni, ale 
także dla miasta i dla regionu.

Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę, 
i to też jest intencją wnioskodawców. Proszę państwa, 
trzeba powiedzieć jasno, że od tego, że ustanowimy 
w Gorzowie akademię, z powodu samego aktu zmiany 
nazwy, poziom szkolnictwa w Polsce ani w Gorzowie 
się nie podniesie. Jednak dla miasta jest to sprawa 
prestiżowa, ważna. Może to być w pewnym proce-
sie początkiem dynamicznego dalszego rozwoju tej 
szkoły. Liczymy na to, że właśnie tak będzie. Tak było 
w co najmniej kilku przypadkach w innych miastach, 
choćby w Rzeszowie, z którego pochodzę. W 2011 r. 
w Rzeszowie też powołano uniwersytet w sytuacji, 
kiedy WSP nie spełniała wówczas przyjętych wymo-
gów. Dla środowiska był to bardzo ważny akt proro-
zwojowy, także dla miasta, dla regionu. Myślę, że 
był to jednak akt pozytywny. Zakładam, że podobnie 
będzie w przypadku Gorzowa.

Jest jeszcze jeden istotny element, który nie zo-
stał zauważony w dyskusji. Mianowicie w Gorzowie 
jest zamiejscowy wydział Akademii Wychowania 
Fizycznego, który posiada prawa doktoryzowania. 
Były próby konsolidacji – moim zdaniem w przy-
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(senator W. Komarnicki) akademii w Gorzowie. Jestem przekonany, że mia-
sto wojewódzkie, jakim jest Gorzów, ma szansę stać 
się silnym ośrodkiem naukowym. Oczywiście nie 
od razu, ale powoli i konsekwentnie pozycja uczelni 
będzie wzrastać. Ja, znając tę uczelnię, jestem o tym 
po stokroć przekonany. Reprezentując dzisiaj mój 
klub Platformy Obywatelskiej, pragnę poinformo-
wać, że tak jak mówiliśmy na posiedzeniu klubu, 
będziemy wspierać inicjatywę utworzenia akademii 
w Gorzowie. Wiem, że niektórzy moi koledzy mają 
obawy co do tego, że jest to działanie na kredyt, ale 
jestem przekonany, że zarówno całe środowisko na-
ukowe w Gorzowie, jak i środowisko polityczne spłaci 
z nawiązką to zobowiązanie. Ze swojej strony dekla-
ruję, że jestem do pełnej dyspozycji, jeżeli chodzi 
o wszelką pomoc w pracach nad utworzeniem tej 
uczelni.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc w po-
wołaniu akademii. Dziękuję bardzo tym, którzy za-
bierali głos i mieli wątpliwości. Zapewniam, że, jak 
powiedział pan senator, pieczątek nie trzeba będzie 
oddawać, bo to jest bardzo sprawna uczelnia. Jestem 
dumny z tego, że taka uczelnia jest w Gorzowie. 
Bardzo dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze pan senator Marek Borowski.
(Głos z sali: Jestem ciekaw, co powie.) (Wesołość 

na sali)

Senator Marek Borowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Pan senator Komarnicki rozczulił mnie tak, że 

mi słowa ledwo przez gardło przechodzą, ale jakoś 
się pozbieram.

Panie Senatorze, jednego zabrakło w pańskim wy-
stąpieniu: tam, gdzie pan mówił o tym, że ta uczelnia 
już powstała, warto byłoby dodać chociaż „mam na-
dzieję, że powstanie”. Prawda?

(Senator Władysław Komarnicki: Mam nadzieję, 
Panie Senatorze.)

Właśnie, bo Senat jeszcze będzie głosował. Ja 
znam wynik głosowania, ale jednak tak dla porząd-
ku lepiej nie mówić, że już powstała, bo tak nie jest.

Proszę państwa, ja już się wypowiedziałem. 
Powiedziałem, że jak najbardziej jestem za tym, żeby 
były te akademie. O ile wiem, chociaż być może nie 
jestem specjalistą w dziedzinie prawa o szkolnictwie 
wyższym, to akademie mają prawo do prowadzenia 
badań naukowych…

(Głos z sali: Tak.)
…a państwowe wyższe szkoły zawodowe takiego 

prawa nie mają. Jest to notabene jakieś dziwactwo 

w Gorzowie. Szanowni Państwo, kiedy podjąłem de-
cyzję o kandydowaniu do Senatu, na samym początku 
powiedziałem wyborcom, że jeżeli zostanę wybrany, 
będę wspierał wszystkie dobre projekty. Izba niższa 
404 głosami powiedziała „tak”.

(Głos z sali: A my: nie.)
Korzystając z okazji, chciałbym podziękować 

wszystkim tym, którzy przyłożyli rękę do utworze-
nia tej uczelni. Chciałbym powiedzieć – zwracam 
się szczególnie do pani rektor – że to dzięki wam 
i waszej ciężkiej pracy akademia gorzowska powo-
li staję się faktem. Dziękuję mojej serdecznej kole-
żance z Gorzowa, pani minister Rafalskiej, za duży 
wkład osobisty. Jestem dumny z faktu, że na przekór 
wszystkim przeciwnościom losu od zawsze istnia-
ła w Gorzowie świadomość, iż warunkiem rozwoju 
miasta oraz jego wojewódzkiej rangi jest posiadanie 
własnej silnej uczelni akademickiej.

(Senator Mieczysław Golba: Brawo dla pana se-
natora.)

Wszystkie bowiem duże miasta swój rozwój oraz 
pomyślność mieszkańców w dużej mierze zawdzię-
czają uczelniom, uniwersytetom, a w czasach współ-
czesnych również państwowym uczelniom wyższym. 
Nawet w okresie rewolucji przemysłowej bywało 
tak, że eksplozja przemysłu wywoływała gwałtow-
ny rozwój wielu miast, a pomimo braku niezbędnej 
infrastruktury po niedługim czasie utworzenie uczel-
ni było oczywistym faktem. Miasto, które chce się 
rozwijać, aspiruje do bycia ośrodkiem regionalnym, 
musi przyciągnąć oraz zatrzymać młodzież z okolicy, 
oferując jej możliwość zdobycia na miejscu wyższego 
wykształcenia.

Kiedy w latach dziewięćdziesiątych razem z moją 
firmą budowałem Collegium Polonicum w Słubicach, 
marzyłem o porównywalnym ośrodku w moim mie-
ście. Obserwowałem, jak zdolni młodzi ludzie wyjeż-
dżali z Gorzowa nie tylko do Poznania, Szczecina czy 
Wrocławia, ale także właśnie do Słubic, ponieważ ta 
nowa uczelnia dawała większe możliwości edukacji 
niż w tym samym czasie szkoły w Gorzowie. Jestem 
człowiekiem biznesu i doskonale sobie zdaję sprawę 
z tego, że młodzi wykształceni ludzie plus silny ośro-
dek akademicki są magnesem przyciągającym inwe-
storów. Tylko takie połączenie daje gwarancje, że ci 
młodzi ludzie w przyszłości będą pełnić kierownicze 
stanowiska, będą podmiotem, a nie pracownikami 
ustawionymi przy taśmie produkcyjnej. Dla rozwoju 
miasta zdolni muszą zostawać w tym mieście, muszą 
być jego siłą napędową. Dzisiaj niestety większość 
z nich wyjeżdża z Gorzowa za pracą do innych miast.

Drodzy Senatorowie, dzisiaj nadszedł czas dzia-
łań, a nie rozmów. Zaraz tutaj w Senacie postawimy 
przysłowiową kropkę nad „i” w sprawie utworzenia 
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(senator M. Borowski) tego w tym czasie nie osiągną. Co wtedy będzie? Ja 
powiem, co będzie. Będzie się przedłużać ten termin, 
bo przecież nie będzie się tego odbierać i będziemy 
mieli taki wieczny stan przejściowy. Dlatego przykro 
mi, ale ja nie mogę poprzeć tej ustawy nie dlatego, że 
jestem przeciw temu, żeby ta uczelnia w Gorzowie 
była akademią, tylko dlatego, że uważam, że stosun-
kowo szybko można wprowadzić nowelizację i czynić 
wszystko zgodnie z prawem, a nie obchodząc to przy 
tysiącu argumentach, że to jest dopuszczalne. Nie, to 
nie jest dopuszczalne, uważam, że zwłaszcza Senat 
powinien na to zwrócić uwagę. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
O wystąpienie proszę pana senatora Tomasza 

Grodzkiego.

Senator Tomasz Grodzki:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 

Pani Minister! Panie Ministrze!
To trudne wystąpienie, bo rozumiem entuzjazm 

środowiska lokalnego, pani poseł Rafalskiej z tej zie-
mi, pana senatora Komarnickiego… I w pełni bym 
to poparł, gdyby nie kilka reguł, które powinny nas 
obowiązywać. Dura lex, sed lex – twarde prawo, ale 
prawo. Jeśli takie jest, to najpierw je zmieńmy, ale 
nie otwierajmy puszki Pandory. Platon powiedział: 
amicus Plato, sed magis amica veritas – przyjacielem 
jest Platon, ale większym przyjacielem jest prawda. 
Chodzi o to, że w tej chwili podlegamy, powiedzmy, 
sympatycznej, ale jednak presji lokalnego środowiska, 
abyśmy to przegłosowali, ale łamiąc przy tym wszyst-
kie reguły aktualnie obowiązującego prawa. Z jed-
nej strony jest kompletnie negatywna opinia Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także 
kompletnie negatywna opinia Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich, a z drugiej strony są 
deklaracje pani rektor, że jest w stanie w zasadzie od 
dziś – a jeśli nie dziś, to w ciągu 12 czy 18 miesięcy – 
spełnić warunki konieczne do uzyskania możliwości 
doktoryzowania, poprzez wewnętrzne ruchy na uczel-
ni i scalenie liczby naukowców, która rzeczywiście 
wydaje się tam wystarczająca. Co stoi na przeszko-
dzie, abyśmy odczekali ten czas i z wielką przyjem-
nością oraz satysfakcją wtedy przyznali tej uczelni 
tytuł akademii? Rok czy nawet 18 miesięcy to nie jest 
długi okres, a dzięki temu unikniemy pewnego – nie 
chcę mówić: niesmaku – dyskomfortu, kiedy będzie-
my głosować, zwłaszcza jako Senat, który ma dbać 
o przestrzeganie prawa… Unikniemy tego dyskom-
fortu wtedy, kiedy uczelnia spełni warunki zapisane 
w prosty sposób, niedający szczególnie możliwości 
interpretacyjnych, w prawie o szkolnictwie wyższym.

w naszym prawie, bo to przecież uczeni prowadzą 
badania, a są oni także w państwowych wyższych 
szkołach zawodowych. Tak więc jak będziecie pań-
stwo pracowali nad nową ustawą, to może warto nad 
tym pomyśleć, chociaż wiem, że oczywiście problem 
wiąże się ze środkami, bo im więcej jest podmiotów, 
które mogą prowadzić badania, tym więcej jest chęt-
nych do sięgnięcia po ową kasę, ale to już jest inny 
problem.

Zgadzając się z tym, że rozszerzy to możliwo-
ści itd., muszę jednak uprzeć się przy prawie. Nie 
może tak być, proszę państwa, że… To nie jest żaden 
argument, że kiedyś przyjęto… że kiedyś powstała 
Akademia Sztuki w Szczecinie albo że Sejm przyjął 
to prawie jednogłośnie. Przede wszystkim w ostatnim 
okresie Sejm przyjmował różne ustawy, powiedział-
bym, dyskusyjne, a to, że przyjęto ten projekt tak 
dalece jednomyślnie wynika z… Ja państwu powiem, 
w końcu mam trochę stażu, dlaczego tak się stało. 
Otóż stało się tak dlatego, że prawie wszyscy posłowie 
mają w swoich okręgach państwowe wyższe szkoły 
zawodowe i w związku z tym uważają, że lepiej się 
nie sprzeciwiać, bo jak za chwilę ich szkoła o to wy-
stąpi, to wtedy również będzie się jednomyślnie za 
tym głosować. Do czego to prowadzi? Przecież to 
jest bez sensu. 

Zgadzam się z tym, że trzeba stworzyć jakąś ścież-
kę np. dla uczelni państwowych, wyższych szkół za-
wodowych, które mają określoną liczbę studentów, 
mają określoną liczbę kadry itd. W ich przypadku 
możliwe jest takie działanie na kredyt po to, żeby one 
mogły już wejść w… żeby mogły przyspieszyć, ale 
to powinno być załatwione ustawowo. Ja się trochę 
dziwię pani minister Rafalskiej, która jest członkiem 
rządu, i to wpływowym członkiem rządu, nie takim, 
o którym nikt nic nie wie, że nie postawiła tej sprawy 
na posiedzeniu rządu po prostu. Przecież to jest mała 
nowelizacja. Ja wiem, że szykuje się duża ustawa, ale 
wiem też, jak to jest z dużymi ustawami: można długo 
na nie czekać. Tu można było zrobić małą nowelizację, 
bo, proszę państwa, za chwilę będziemy mieli wszyst-
kie państwowe wyższe szkoły… Pan minister Bobko, 
senator nasz drogi, powiedział, że nie, że nie wszy-
scy… Po pierwsze, część z nich jeszcze o tym w ogóle 
nie myślała, bo nie było takiej możliwości, ale jak się 
przetrze ścieżkę, to pomyśli. Po drugie, wyżej mamy 
jeszcze politechniki i uniwersytety i tam też są wa-
runki do spełnienia: uniwersytety – 10 kierunków na-
dających doktorat, politechniki odpowiednio itd. No, 
jak można tu, to można i tam. To dlaczego… To tamci 
wyjdą i powiedzą: my nie mamy jeszcze 10, mamy 4, 
ale jak nam dacie tutaj na 3 lata, to my na pewno się 
postaramy… Proszę państwa, to będzie prowadziło 
do zamieszania i chaosu, bo rzeczywiście niektórzy 
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(senator T. Grodzki) Sztuki w Szczecinie, ale tam było połączenie z filią 
akademii muzycznej, było coś dodatkowego, coś, 
co się połączyło, był jakiś plus. Mówicie państwo, 
że w Gorzowie jest filia Akademii Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu, bardzo dobrej akademii, 
podobnie jak ta filia w Szczecinie też filia uczelni 
z Poznania. Była więc okazja, żeby doprowadzić do 
tego, żeby był ten plus. Jednak nie udało się, nie udało 
się tego plusa znaleźć. 

I teraz pozostają, że tak powiem, ambicje, te am-
bicje regionalne. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że 
województwa są mniejsze, większe. Jak były tworzo-
ne, zawsze podawałem przykład, że województwa 
lubuskie, świętokrzyskie, opolskie są w sumie mniej-
sze, mają mniej mieszkańców niż np. wielkopolskie. 
No, to jest ta nierówność województw, co też trzeba 
zawsze mieć na uwadze, jak się myśli o podziale ad-
ministracyjnym, bo to ma m.in. też określony wpływ 
na inne sprawy. Ale rozumiem, że w Poznaniu np. są 
uniwersytety, jest 8 dużych uczelni państwowych, 
5 uniwersytetów i to jest inna sytuacja niż w tych 
innych miastach. I jak patrzę na tę mapę, to pięknie, 
jest Gorzów… Ale ja już rozmawiałem z rektorem 
jednej uczelni, drugiej uczelni w miastach, w których 
są wyższe szkoły zawodowe. No i mogę wspomnieć 
o kilku miastach np. w Wielkopolsce: o Kaliszu – 
uczelnia pierwsza na liście – Lesznie, nie wspomnę 
o Pile, bo pan senator jest z Piły… Ale oczywiście 
są wyższe szkoły zawodowe w Pile, w Lesznie, 
w Kaliszu, w Koninie. Wszystkie to znane, dobre 
uczelnie. I jestem przekonany, że ambicje prezyden-
tów miast czy burmistrzów – akurat w tych miastach, 
o których mówię, wszędzie są prezydenci – będą ta-
kie, że skoro można wyższą szkołę zawodową prze-
kształcić w akademię, to czemu tego nie zrobić. To jest 
ważne z punktu widzenia takiego prezydenta miasta, 
bo powie: o, proszę, dokonaliśmy takiej zmiany.

Jak to się ma do poziomu nauczania? No, nijak się 
ma, bo wiemy dobrze o tym, że poziom nauczania 
na uczelniach w ostatnich latach bardzo spada. To 
najlepiej widać na egzaminach wstępnych na uczel-
nie, a uczelnie zabiegają już w tej chwili o studentów 
z wiadomych powodów. Więc jest to trudne. I dlatego 
takie zmiany pewnie nie podniosą, ale też może i nie 
obniżą, poziomu. Ale tak jak powiedziałem, tytuł 
dla niektórych jest ważny. My mówimy w tej chwili 
o kształceniu zawodowym i oczywiście kształcenie 
zawodowe jest bardzo ważne, ale tutaj nic się nie 
zmieni – zostaje tam kształcenie zawodowe, i tak, 
i tak ono tam będzie, tyle że będzie tam akademia. 
Oczywiście akademia… No, sam fakt, że jest aka-
demią, oznacza, że już znacznie wcześniej powinna 
prowadzić badania naukowe i powinna mieć się czym 
wykazać już na dzisiaj, powinna choć na jednym kie-
runku móc nadawać stopień doktora – a tutaj mamy 
do czynienia z tym, że tego nie ma. No ale z dużą 

Drugie rozwiązanie jest również możliwe: popra-
wienie prawa o szkolnictwie wyższym. Bo jeżeli uwa-
żamy, że próg dla wyższych uczelni o randze PWST 
rzeczywiście może jest zbyt wysoki, to możemy go 
zmienić, skoro uważamy to za nieracjonalne. Ale 
okazywanie w sposób jawny pewnego lekceważenia 
obowiązującego prawa, zwłaszcza w zakresie nauki, 
o której tyle mówiliśmy, o której mówiliśmy, że jej 
stan, stan polskiej nauki nie jest najlepszy i mamy 
robić wszystko, aby go poprawić… Musimy tutaj na-
prawdę się zastanowić, czy nie wyrządzamy krzywdy 
ambitnym młodym uczonym z Gorzowa, na kredyt 
dając im nienależne im tytuły. Mówię to jako prosty 
chirurg, ale jednocześnie szef krajowej komisji eg-
zaminacyjnej z chirurgii klatki piersiowej. Młodzi 
chirurdzy też mają bardzo rozbudowane ego i ambi-
cje, ale dopóki taki chirurg nie przyniesie logbooka 
z wykonaną liczbą zabiegów, należną i ustanowioną 
przez ministerstwo, w ogóle nie składa papierów, bo 
wie, że zostaną one odrzucone. I w chirurgii każdy to 
rozumie, gdyż nikt nie da specjalizacji chirurgicznej 
człowiekowi, który nie wykonał określonej liczby 
operacji, bo narobi szkód i będzie ludzi krzywdził.

A tutaj mówimy: no dobrze, dajmy na kredyt, po-
tem będziemy nowelizować, jeżeli się okaże, że ten 
wymóg dotyczący doktoryzowania nie jest spełnio-
ny. Czego nie rozumiem, bo znam niektórych kole-
gów z uczelni gorzowskiej i oni wręcz twierdzą, że 
ten wymóg – zgadzam się tu z panem profesorem 
Wiatrem – tak naprawdę już mógłby być spełniony. 
I byłbym zdecydowanie bardziej szczęśliwy, gdybym 
mógł z czystym sercem i z przyjemnością głosować 
nad prawidłowo przygotowaną aplikacją, spełniającą 
wszystkie normy. Bo w tej chwili mam wrażenie, 
że to, co tu mamy, poza entuzjazmem i chęcią od-
niesienia jakiegoś sukcesu, jest podparte zbyt małą, 
żeby nie powiedzieć bliską zeru, liczbą argumentów 
merytorycznych.

Na koniec ostatnie zdanie, za Albertem 
Schweitzerem: „Dobrze zrozumiana nauka chroni 
człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jego gra-
nice”.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I o zabranie głosu poproszę pana senatora Piotra 

Florka.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Mnie brakuje czegoś, w tym wszystkim braku-

je mi jakiegoś plusa. Bo mówiliśmy o Akademii 
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(senator P. Florek) Ale faktycznie martwi mnie to, co bardzo mocno 
wyartykułował tu pan marszałek Borowski czy kolega 
senator Grodzki. Czy nie lepiej by to smakowało, 
gdyby faktycznie poczekać z rok, spełnić wszystkie 
wymogi i nie otwierać furtki dla wielu innych szkół, 
które być może już za chwilę się zgłoszą z tym sa-
mym, bo chociażby z takiego medialnego punktu 
widzenia lepiej być akademią niż państwową wyższą 
szkołą zawodową, co zawsze kojarzy się z jakimś 
reliktem przeszłości – chociaż tak nie jest i dobrze 
zdajemy sobie z tego sprawę.

Nikt nie ma tu pretensji do kadry, którą rów-
nież znam, znam wielu nauczycieli akademickich 
państwowej wyższej szkoły zawodowej. Nie mamy 
pretensji do władz uczelni, które do czegoś dążą 
i próbują coś zmienić od wielu lat. Faktycznie dziwię 
się, że projekt połączenia zamiejscowego wydziału 
wychowania fizycznego i wyższej szkoły nie doszedł 
do skutku – być może gdyby się udało, to wpłynę-
łoby to tak, że dzisiaj nie musielibyśmy debatować 
nad projektem, który tak naprawdę jest projektem 
słusznym i z chęcią go popieramy, tylko że znowu 
musimy złamać prawo. Być może tak jest w Prawie 
i Sprawiedliwości…

(Senator Robert Mamątow: Co ty mówisz, czło-
wieku?)

…że to staje się już domeną i każdy taki aspekt… 
i musimy się tutaj nadwerężać. No bo przecież nikt 
dzisiaj nie powiedział, że uczelnia spełnia warunki 
ustawy o szkolnictwie wyższym – bo nie spełnia. 
Nie usłyszeliśmy też… Nie ma praw do doktoryzo-
wania, no bo nie ma. A skoro nie ma, to nie powinna 
zostać przekształcona. Ale dla dobra sprawy, dlatego 
że to jest pani rodzinne miasto, zagłosujemy za tą 
ustawą – przynajmniej większość z nas – i ta uczel-
nia powstanie. Mam nadzieję, że w przypadku tych 
studentów, którzy będą się uczyli, że tak powiem, 
na kredyt i skończą tę uczelnię… Mam nadzieję, że 
w międzyczasie tytuł akademii nie zostanie odebra-
ny i że za 3 lata , jak mówił jeden z senatorów… nie 
będzie problemu, żeby zrobić coś, co tak naprawdę 
nie będziemy wiedzieli, co zrobić, czy przedłużać ten 
okres, a czegoś takiego nie ma zapisanego w ustawie, 
czy wrócić do punktu wyjścia… No trochę to jest 
takie dziwaczne. Zawsze lepiej smakuje owoc, który 
dojrzewa w słońcu i się go zrywa, jak dojrzeje, i je ze 
smakiem, niż owoc szprycowany chemią, który jest 
fajny, piękny przez krótki okres, ale wiemy, co się 
później z nim dzieje.

Ja tak naprawdę nie usłyszałem odpowiedzi na 
pytanie – być może jeszcze zostanie dopuszczona 
do głosu pani rektor albo może pani minister – jaka 
będzie ta akademia. Czy będzie to akademia huma-
nistyczna, czy może techniczna, ekonomiczna, me-
dyczna? Tego tutaj nie usłyszeliśmy. Być może nie 
było okazji, żeby się tym pochwalić.

dozą zaufania podchodzimy do tego tak, że ta uczelnia 
sobie z tym poradzi, pani rektor jest świetnym rekto-
rem, jak słyszałem od pana senatora, tak że uczelnia 
sobie z tym poradzi. A jak sobie nie poradzi, to i tak, 
i tak już będzie akademią i trudno będzie się z tego 
wycofać.

No dobrze, pewnie nią zostanie, pewnie tak się 
stanie, ale chcę jeszcze raz podkreślić, że musimy być 
przygotowani na to, że w tej sytuacji również inne 
wyższe szkoły zawodowe będą chciały się tak samo 
przekształcić, i to nie będzie jedna szkoła, dwie czy 
trzy z tych pierwszych pięciu, ale – i jestem o tym 
przekonany – będzie ich więcej. Dlatego warto się 
nad tym zastanowić i może, tak jak powiedział pan 
senator Borowski, trzeba by się przyjrzeć przepisom 
prawa i zapobiec w przyszłości… podjąć działania, 
które doprowadzą do jasnego określenia, jaka musi 
być wyższa szkoła zawodowa, żeby spełnić określo-
ne warunki. No, w tym przypadku też wiemy, jakie 
warunki powinna spełnić, ale nie do końca je spełnia. 
W związku z tym trzeba by się trzymać prawa, jeżeli 
coś się już ustali, i ewentualnie trzeba by poprawić to 
prawo tak, żeby tu wszystko odbywało się rzeczywi-
ście zgodnie z prawem, a nie na tej zasadzie, że temu, 
kto pierwszy się zgłosi, może się uda, temu jednemu, 
a jak po nim będzie jakaś lawina innych zgłoszeń, to 
pewnie w jakimś momencie trzeba będzie powiedzieć 
„stop”, czyli będzie nierówność szans. I nad tym war-
to się już dzisiaj zastanowić. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
I bardzo proszę, głos zabierze pan senator Robert 

Dowhan.

Senator Robert Dowhan:

Szanowna Pani Marszałek! Pani Minister! Wysoka 
Izbo!

Pani Minister, nie będzie tak źle, naprawdę, proszę 
się nie bać. To będzie pani sukces. To już jest pani 
sukces, bo tak naprawdę po męsku zrobiła pani coś, 
czego inni przez wiele lat nie mogli zrobić. Ja jestem 
z Zielonej Góry i mówię to nie w ramach zazdrości, 
bo uniwersytet u nas ma się dobrze. Pewnie czekają 
was, jako nową placówkę, takie same problemy, bo 
młodzież ucieka do innych ośrodków, a związane 
to jest chociażby z niżem demograficznym, który 
występuje. Ale na pewno akademia to będzie pani 
sukces, do którego oczywiście wszyscy dzisiaj się 
podłączą i będą mówić o wspólnym dążeniu, o wspól-
nym szczęściu.
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(senator R. Dowhan) trzeba dodać, pana profesora Woźnickiego, która po-
mimo ogromnych protestów ze strony kadry z PWSZ 
doprowadziła do tego, że wyrosły przed PWSZ ol-
brzymie bariery, bariery, jakich niejedna akademia 
by nie mogła dzisiaj pokonać.

A jakie to bariery? Przede wszystkim wymagania 
kadrowe, do dzisiaj gnębiące uczelnie zawodowe. 
Proszę sobie wyobrazić, że na ogromnym kierunku 
mechanicznym, gdzie przyjmuje się od 150 do 350 
studentów, mam sytuację taką, że nie mam asysten-
tów, ponieważ muszę zatrudniać odpowiednią liczbę 
profesorów i doktorów. A na matematyce, bardzo 
dobrze się mającej, zatrudniam 6 profesorów, 9 dok-
torów i 2 asystentów. No, przecież to jest pozbawione 
jakiejkolwiek logiki. A z czego się to wzięło? Z re-
strykcyjnej ustawy Kudryckiej i Woźnickiego. Ona 
naprawdę musi być zmieniona, żebyśmy nie musie-
li czynić różnych czarów, żeby to wszystko dobrze 
funkcjonowało, ponieważ to ona wybudowała ba-
riery, z którymi się męczymy. No i kwestia rankin-
gów. Część uczelni zawodowych – pan senator Wiatr 
podawał tutaj dane – po prostu nie bierze udziału 
w rankingach, dlatego że są one dla nas wyjątkowo 
drogie. To, że będziemy się kierować tylko rankinga-
mi, to jest już inna sprawa. Druga rzecz. W ustawie 
tej – i to boli PWSZ szczególnie – zrobiono, że tak 
powiem, machniom. Otóż tam powiedziano, że bada-
nia naukowe prowadzą uczelnie – nie profesorowie. 
Jest to coś, co uderzyło w nas, w PWSZ, dlatego że 
mamy naukowców, i to, mogę powiedzieć, rangi ta-
kiej, że niektóre uniwersytety takich nie posiadają; 
przyszli do nas z przekonaniem, że PWSZ powinny 
się rozwijać. I robią to, zajmując miejsce wyższych 
szkół inżynierskich, które zostało opuszczone. No, 
dzisiaj – też dzięki tej ustawie – mamy problem, bo 
w zasadzie tej pozycji jakby tam nie było.

Wobec tego co teraz powinniśmy zrobić w tej sy-
tuacji? Oczywiście jestem absolutnie przekonany, że 
powinniśmy dać kredyt zaufania uczelni w Gorzowie 
i wierzyć, że ona nie zawiedzie pokładanych w niej 
nadziei, pokładanego w niej zaufania, i że będzie to 
prawdziwa akademia. A tak naprawdę to najbardziej 
popierałbym pomysł mojego sąsiada, pana premiera 
Borowskiego, żeby po prostu potraktować to szerzej 
i za jednym zamachem wprowadzić grupę uczelni 
zawodowych – no, może z jakimiś tam wyjątkami, 
bo są takie uczelnie, na których jest 150, 200 studen-
tów czy coś około tego, ale jest ich kilka i one same 
w jakimś sensie będą się likwidować – natomiast dać 
sobie spokój z tym, że będą podjazdy… Będą, sam też 
będę wykonywał taki podjazd. Mam uczelnię, która 
ma 2 tysiące 300 studentów i na niektóre specjalności 
z całego kraju jest kolejka. Doświadczam nawet wiel-
kich awantur ze strony niektórych parlamentarzystów 
o to, że ktoś się tam nie dostał albo że później nie 
zakwalifikował się na coś. To, o czym powiedziałem, 

Ale jeszcze raz gratuluję pomysłu, a przede 
wszystkim szybkiej jego realizacji, to niewątpliwie 
jest osobisty sukces pani minister Elżbiety Rafalskiej. 
Na pewno to jest sukces władz uczelni, którym gratu-
luję. I mam nadzieję, że będziemy mogli jak najszyb-
ciej zapomnieć o tych słowach krytyki, które tu padły 
z wielu ust w związku z niespełnieniem wszystkich 
warunków, i że będziemy mieli poczucie dobrze wy-
konanej pracy, czego państwu serdecznie życzę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Józefa 

Zająca.

Senator Józef Zając:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Pani Minister! 

Drodzy Państwo!
19 lat temu powstały PWSZ na wzór niemieckich 

Fachhochschule. Ja uważam, że to był jeden z kilku 
najlepszych pomysłów ostatniego dwudziestopięcio-
lecia. Na samym początku – chociaż przyłączyłem 
się do tej pracy dopiero w 2001 r. – widać było jedno: 
ogromne zaangażowanie pierwszych rektorów i tych, 
którzy tworzyli te uczelnie. Mieliśmy głębokie prze-
konanie, że to jest naprawdę świetny pomysł. Bo co 
mieliśmy wtedy? Wyższe szkoły inżynierskie bardzo 
szybko awansowały do grupy politechnik, i to wcale 
nie zawsze spełniając warunki, które dzisiaj spełnia 
połowa PWSZ. To też był awans. Myślę, że ci którzy 
pamiętają tamte czasy, mogą sobie przypomnieć różne 
żarty o wyższych szkołach inżynierskich. Lublin był 
pełen tych dowcipów o Wyższej Szkole Inżynierskiej, 
ale to przeszło. Zresztą chyba zwykle tak bywa, że 
jak powstaje coś nowego, to się to troszeczkę pod-
szczypuje, że tak powiem, ale to często pomaga… 
Z historii znane są fakty. Jak powstawał Uniwersytet 
Jagielloński, protestowały uczelnie z Pragi, Drezna, 
z Wrocławia. I myślę, że gdyby udostępniono… 
Gdyby ktoś z badaczy np. z IPN zajrzał do biblio-
tek watykańskich, to by znalazł tam relacje, jak to 
wszystko wyglądało.

Co się dalej działo z PWSZ? Tak króciutko. 
Przechodziły przeróżne burzliwe dzieje. Najpierw 
chciano z nich zrobić uczelnie akademickie, narzu-
cając im szereg warunków do spełnienia pod groź-
bą zamknięcia. Potem chciano podrzucić PWSZ 
marszałkom – no, to byłoby już in nomine Patris… 
Stawiliśmy naprawdę ogromny opór i udało się unie-
możliwić to podrzucenie. Następnie pojawiła się – 
i to jest dla mnie smutne – ustawa o szkolnictwie 
wyższym, ustawa pani minister Kudryckiej, oraz, co 
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pewien problem. To samo dotyczy chyba prawa dok-
toryzowania. O prawa doktoryzowania występują 
jednostki organizacyjne, a więc na przykład wydział 
czy instytut w państwowej wyższej szkole zawodowej 
może się o to ubiegać i może uzyskać prawo doktory-
zowania, jest to jednak trudniejsze niż w przypadku 
uczelni akademickich. Można więc zrozumieć zabiegi 
zmierzające do tego, żeby najpierw uzyskać zmianę 
nazwy, ponieważ zapewne ułatwi to kolejne działania, 
a więc uzyskiwanie grantów naukowych i uzyskiwa-
nie prawa doktoryzowania.

Czy jest to droga słuszna i, że tak powiem, 
mądra? O to również zapytałem na posiedzeniu 
komisji, dlatego że w zasadzie powstawanie pań-
stwowych wyższych szkół zawodowych uważa się 
za sukces, generalnie uważa się je za szkoły dobrze 
funkcjonujące, coraz silniej związane z praktyką 
i dające dobre podstawy zawodowe, dobre podsta-
wy zatrudnieniowe. Odpowiedź, którą otrzymałem, 
przynajmniej w części może być satysfakcjonująca: 
to zależy od okolicy. Dzisiaj też była o tym mowa. 
Jeżeli ktoś pracuje w okolicy, że tak powiem, nasy-
conej akademicko, blisko uniwersytetu, to zapewne 
chce się od uniwersytetu odróżnić i kładzie inne 
akcenty. Jeżeli ktoś jest, tak jak w tym przypad-
ku, singlem na swoim terenie i praktycznie jedyną 
uczelnią, to jego środowisko chciałoby mieć rangę 
akademicką. I stąd ambicje i starania uczelni go-
rzowskiej można zrozumieć. Ja osobiście do samej 
ustawy mam stosunek neutralny. Wydaje mi się, 
że bardzo dobrze… Przynajmniej ja zgadzam się 
z tym, jak pan minister Bobko sprawę przedstawił. 
Właściwie na posiedzeniu komisji w głosowaniu 
wstrzymałem się od głosu i zapewne tak zrobię 
podczas głosowania nad całą ustawą. Ale właściwie 
sprawę rozumiem. Uważam, że to rozwiązanie jest 
o tyle kłopotliwe, że możemy się spodziewać pew-
nej liczby wniosków i za każdym razem będziemy 
dumać nad tym, co zrobić, a i tak sprawy zakończą 
się zapewne tak samo. Ale nie można tego nazy-
wać łamaniem prawa i nie można tej ustawy oraz 
tych dążeń potępiać. Raczej, licząc się z tym, że 
to nastąpi, trzeba by właściwie ustawę wspomóc 
i jakoś zmierzać ku temu – przede wszystkim ze 
strony Gorzowa, ale również ze strony Poznania – 
aby wydział zamiejscowy Akademii Wychowania 
Fizycznego w Poznaniu był skłonny przyłączyć 
się do nowej akademii. Zapewne formalnie będzie 
musiał jeszcze raz występować o uprawnienia do 
doktoryzowania, bo te uprawnienia nie przenoszą 
się automatycznie, ale przy współpracy i zgodzie 
dałoby się to zrobić. Kadry chyba się nie straci. Tak 
że należy tej ustawie życzyć powodzenia, a nam 
należy życzyć, żebyśmy w rozsądny sposób prze-
trwali prace nad ewentualnymi kolejnymi wnio-
skami, bo z tym należy się liczyć. Dziękuję bardzo.

byłoby naprawdę wielce rozsądnym działaniem, ale 
takim na przyszłość. A na dzisiaj uważam, że ten 
wyłom jest konieczny. Tak że pani minister i pani 
rektor serdecznie gratuluję odwagi. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pan senatora Piotra Wacha.

Senator Piotr Wach:

Panie Marszałku! Pani Minister! Panie Ministrze! 
Wysoka Izbo!

To jest ciekawe, że przy okazji omawiania spraw 
dotyczących zmian nazw uczelni, toczą się w Senacie 
szerokie dyskusje. Te dyskusje są często bardzo emo-
cjonalne, a w każdym razie argumenty emocjonalne 
przeważają nad, powiedzmy, rzeczowymi kryteriami 
i argumentami.

Ja w swoim wystąpieniu chcę poruszyć kilka 
kwestii, dokładnie cztery, i wydaje mi się, że są 
one bardzo konkretne i dalekie od emocji. Jeżeli 
przyjmiemy tę ustawę i będziemy głosować za, to nie 
złamiemy prawa. Sprawdzaliśmy to na posiedzeniu 
komisji, pytałem o to legislatora. Opinia legisla-
cyjna, którą mamy na stołach, również wyraźnie 
o tym mówi, dlatego że art. 7 stanowi, o czym mówił 
sprawozdawca, lex specialis, który zwalnia z wy-
mogów ogólnego prawa o szkolnictwie wyższym 
na trzy lata. Tak że pod względem formalnym jest 
to okej, ale jest to prawo kłopotliwe, na co zwrócił 
uwagę pan senator Borowski, dlatego że przy okazji 
kolejnych zgłoszeń będziemy musieli decydować się 
na jakieś podobne formuły indywidualnie. Zapewne 
skończy się to tak samo, bo kolejni sprawozdawcy 
i wnioskodawcy będą powoływali się na precedens, 
który nastąpi dzisiaj czy jutro. Tak że jest w tym 
pewien kłopot i tu przyznaję rację panu senatorowi 
Borowskiemu. Jednak zagłosowanie za nie będzie 
złamaniem prawa, tylko ustanowieniem prawa spe-
cjalnego dla tejże uczelni z powodów… Pytanie: 
z jakich powodów? To jest właśnie kolejny temat, 
o którym chciałbym powiedzieć.

Była tu mowa o badaniach, o prawie doktoryzo-
wania. Jeżeli chodzi o badania, to państwowe wyższe 
szkoły zawodowe mogą prowadzić badania, ale nie 
mają takiego obowiązku. Na badania, szczególnie 
zorganizowane i grupowe, trudniej im uzyskać finan-
sowanie, ponieważ mimo ścisłych kryteriów wnioski 
te są lekceważone przez ciała opiniujące i w tym tkwi 

(senator J. Zając)
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Właściwie tutaj replikę z panem senatorem 
Borowskim, który użył sformułowania, że ta ustawa 
łamie prawo, pan senator Wach już przeprowadził, 
za co dziękuję. Nie będę się już tutaj powtarzał, ale 
rzeczywiście jest tak, że ta ustawa nie łamie prawa.

I słówko do pana senatora Borowskiego – bo pan 
senator był łaskaw powiedzieć, że należało tu zrobić 
jakąś małą nowelizację ustawy. Ale nie ma czegoś 
takiego, chyba to jest niemożliwe. Właśnie ta ustawa 
jest czymś takim, właśnie ona daje prawną podstawę 
do przeprowadzenia tego, o czym mówimy, nie łamiąc 
prawa, natomiast…

(Senator Marek Borowski: Chodziło o małą nowe-
lizację, która by dla wszystkich tworzyła określone 
reguły gry.)

Nie, Panie Marszałku… Może porozmawiamy 
jeszcze w kuluarach. Ale moim zdaniem czegoś ta-
kiego po prostu nie da się zrobić.

Chciałbym jeszcze powiedzieć na koniec, że wie-
le wypowiedzi, które tutaj padły, szerszych, choćby 
pana senatora Zająca, warto potraktować może już 
jako głos w dyskusji, która czeka nas niebawem – no, 
może nie tak zupełnie niebawem – czyli w kwestii 
systemowej, która na pewno będzie się przewijała 
przez parlament w związku z pracami nad nową usta-
wą. I mam nadzieję, że uda nam się w tej kadencji 
parlamentu ulepszyć znacząco prawo o szkolnictwie 
wyższym, i to bez akcentów politycznych. Była tutaj 
dzisiaj drobna wpadka pana senatora, ale myślę, że 
możemy na nią spuścić zasłonę milczenia…

Ta dyskusja była merytoryczna. Przedstawiano tu 
sensowne wątpliwości – bo można mieć wątpliwości, 
można mieć argumenty za tym, aby takiej preceden-
sowej ustawy nie przyjmować. Ale te argumenty za 
czy przeciw zupełnie nie mają charakteru polityczne-
go. I mam nadzieję, że w dyskusjach, które nas czeka-
ją na temat prawa o szkolnictwie wyższym, właśnie 
taką atmosferę uda nam się utrzymać. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pani minister Elżbieta Rafalska. Proszę uprzejmie.

Poseł Elżbieta Rafalska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Rektor!
W imieniu wnioskodawców chciałabym 

Wysokiemu Senatowi bardzo serdecznie podzięko-
wać za tę debatę. Chciałabym też podziękować za 
głosy krytyczne i powiedzieć, że traktujemy je na 
tyle poważnie i odpowiedzialnie, że całe gorzowskie 
środowisko – bo jest ono odpowiedzialne – będzie 
chciało państwu udowodnić, będzie chciało spełnić 
te wszystkie wymogi i warunki, które na nas nakłada 
ta szczególna, wyjątkowa ustawa. Traktujemy to jako 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Kazimierza 

Wiatra.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Pani Minister! Panie Ministrze! 

Pani Rektor! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja dość długo już stałem przy tej mównicy w trakcie 

rozpatrywania tego punktu, ale tutaj milczeć za bardzo 
nie mogę. Powiem tak: stawajmy w prawdzie i bądźmy 
odpowiedzialni za słowo. Pan senator Dowhan parę mi-
nut temu użył takiego sformułowania: „łamanie prawa 
jest domeną PiS”. No, trudno jest milczeć wobec takich 
słów. Pan senator Wach tutaj tak bardzo elegancko tuż 
przed moim wystąpieniem nam to przedstawił: lex spe-
cialis a niełamanie prawa. Ja przywoływałem inne przy-
kłady. Można by przytaczać wiele pikantnych szczegó-
łów, chociażby z poprzednich 8 lat. Tak że traktuję to, 
Panie Senatorze, jako prowokację do szerszego wystą-
pienia tzw. politycznego, aczkolwiek waham się, czy tę 
prowokację uznać za skuteczną, bowiem trudno przyj-
mować ciosy, które są całkowicie kulą w płot. Trudno 
się obrażać na takie całkowicie absurdalne zarzuty. 
Aczkolwiek jeśli ktoś wysłucha bezrefleksyjnie tylko 
jednego pana zdania, no to może być tu wprowadzony 
istotnie w błąd. Na pewno takie wypowiedzi istotnie za-
burzają merytorykę tej dyskusji, bo były tu wypowiada-
ne różne poglądy, można się z nimi zgadzać całkowicie 
czy częściowo. Muszę powiedzieć, że takie zaburzenia 
merytorycznej dyskusji już były w punkcie pierwszym 
naszych dzisiejszych obrad. Powstrzymywałem się, żeby 
nie interweniować, nie protestować, ale wobec laureata 
nagrody „Srebrne usta” parlamentu milczeć nie mogę, 
dlatego protestuję. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy państwo ministrowie chcą jeszcze zabrać głos 

w tej kwestii? Nie? Tak?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego Aleksander Bobko: Jedno 
słowo…)

Proszę bardzo, pan minister Bobko.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
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(poseł E. Rafalska) nazywając naszą przyszłą akademię singlem na jej 
terenie. Bo w okolicach nie ma dostępu do państwo-
wych wyższych uczelni. W sytuacji, w której gdzieś 
jest jeden uniwersytet, jest inna wyższa szkoła za-
wodowa i jest państwowa wyższa szkoła zawodowa, 
zainteresowanie zmianą statusu państwowej wyższej 
szkoły zawodowej na status akademii jest zupełnie 
inne.

Ja senatorowi Dowhanowi, który chyba w ramach 
naszej rywalizacji między Gorzowem i Zieloną Górą 
zabrał dzisiaj głos, zawsze mówiłam, że jeżeli szcze-
rze czegoś Zielonej Górze zazdroszczę – bo przecież 
nie muszę zazdrościć jej sukcesów żużlowych, gdyż 
mamy mistrza Polski, a jak trzeba było, to takim 
mistrzem była też Zielona Góra – to silnego środo-
wiska uniwersyteckiego i uniwersytetu. Uważam, 
że prawo do rozwoju jest prawem przynależnym 
nie tylko metropoliom, mocnym środowiskom, któ-
re łatwo jest, proszę państwa, zbudować. Bo nam, 
w województwie o najwyższym wskaźniku zale-
sienia, musimy dać też szansę rozwoju w różnych 
obszarach, również w obszarze nauki. Zbudowanie 
silnej akademii przychodzi nam znacznie trudniej. 
W związku z tym musimy czasami sięgać do takich 
wyjątkowych rozwiązań, jakie Wysokiej Izbie za-
proponowaliśmy. 

Państwa poproszę o poparcie. A pana marszałka 
Borowskiego również poproszę o przychylność, po-
nieważ w Gorzowie część osób ciągle pamięta, że 
był pan kiedyś posłem ziemi gorzowskiej. Dziękuję. 
(Oklaski)

(Senator Władysław Komarnicki: Tak było, tak 
było.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Minister.
Pani Minister, rozumiem, że występowała pani 

jako minister, a nie jako wnioskodawca…
(Senator Stanisław Gogacz: I to, i to.)
Nie, nie, rozumiem, że tu jest sytuacja…
(Senator Jan Maria Jackowski: Regulamin nie 

przewiduje…)
Chcę tylko powiedzieć, że regulamin nie przewi-

duje występowania wnioskodawców.
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale z racji urzędu 

to...)
Ale dziękuję pani.
(Senator Jan Maria Jackowski: Stało się.)
Dziękuję… No, stało się, tak, stało się, ale ja mu-

szę…
(Głos z sali: Pani minister została zaproszona przez 

pana marszałka specjalnie, więc…)
Dobrze, okej.
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku…)
Nie, Panie Senatorze…

zobowiązanie, tak jak powiedział pan minister Bobko. 
To kredyt, z którego postaramy się wywiązać.

Padały tu takie argumenty, że do akademii 
w Gorzowie prowadzą nas ambicje. Ambicje też, 
ale, proszę państwa, nie wyłącznie ambicje. Bez tych 
ambicji… Bo gdyby środowisko naukowe nie było 
ambitne, to pewnie jego część nie chlubiłaby się ty-
tułami profesorskimi albo mandatami senatorskimi 
czy poselskimi. A więc te ambicje są potrzebne.

Ale to nie tylko ambicje. Dla nas, na pograniczu 
polsko-niemieckim, akademia w Gorzowie to jest też 
racja stanu. Tu nie padła taka informacja, że Gorzów 
jest jedynym miastem wojewódzkim bez państwowej 
publicznej szkoły wyższej. Proszę państwa, my nie 
chcemy, żeby młodzież z Gorzowa musiała jeździć 
kształcić się w Berlinie czy w ogóle gdzieś za granicą. 
Chcemy, żeby ta młodzież pozostawała w Gorzowie. 
Ta uczelnia jest potrzebna dla rozwoju miasta woje-
wódzkiego i całej północnej części województwa, 
w której dostępność państwowych uczelni wyższych 
jest bardzo ograniczona.

Mam dane, które dotyczą liczby studentów na 
tysiąc mieszkańców. W Rzeszowie jest ich prawie 
250, w Opolu – 209, w Kielcach – tu podam mniejsze 
województwo i mniejszą stolicę – 139, w Toruniu – 
129. A w Gorzowie Wielkopolskim jest ich 27. Proszę 
państwa, młodzież, której nie stać na to, żeby się 
kształcić w Poznaniu – bo do Poznania jest od nas 
najbliżej – bądź w Szczecinie czy nawet w bliskiej 
sercu pana senatora Dowhana Zielonej Górze musi 
jednak wysupłać z 1,5 tysiąca zł, żeby kształcić się 
poza swoim miejscem zamieszkania. My tak na dobrą 
sprawę w takiej sytuacji część młodzieży wyklucza-
my z dostępu do szkolnictwa wyższego.

Proszę państwa, padały tu gratulacje. Nie chodzi 
o żaden osobisty ani polityczny sukces. Tak naprawdę 
to jest zupełnie nieważne wobec tych wieloletnich 
starań zmierzających do zintegrowania wydziału 
zamiejscowego, kiedyś filii akademii wychowania 
fizycznego z państwową wyższą szkołą zawodową. 
I to się, proszę państwa, nie udało, bo z drugiej strony 
padał argument: wydział zamiejscowy dzisiaj jest 
akademią, ma uczelnię macierzystą w Poznaniu, czę-
sto potrzebującą tych praw doktoryzowania, które są 
w filii czy w wydziale zamiejscowym, do tego, żeby 
utrzymać też swoją strukturę.

Dzisiaj rozmowy, jeżeli Senat zagłosuje za przy-
jęciem tej ustawy, jeżeli szkoła będzie miała status 
akademii… No, sytuacja diametralnie się zmienia. 
My liczymy na zintegrowanie tego środowiska. Więc 
ten argument, o którym mówił pan senator Wach, i te 
zagrożenia, że za chwileczkę inne państwowe wyższe 
szkoły zawodowe będą stały w kolejce po akademic-
kość… To ma właśnie to znaczenie, o którym mówił, 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Przypadł mi w udziale zaszczyt reprezentowania 
2 połączonych komisji, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej, 
które na posiedzeniach w dniach 12 i 19 kwietnia roz-
patrywały ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom 
przestępczością na tle seksualnym. Ustawa została 
przyjęta przez Sejm 31 marca bieżącego roku – jest 
to przedłożenie rządowe – i została skierowana do 
Senatu. Sprawozdanie znajduje się w druku nr 129 A, 
a sama ustawa, nad którą pracowaliśmy, jest w druku 
nr 129.

Jeżeli chodzi o uzasadnienie tego przedłożenia, to 
komisja miała okazję wysłuchać tego uzasadnienia. 
Sprowadzało się ono do tego, że wzrasta w Polsce, 
wzrasta w świecie przestępczość na tle seksualnym 
i w związku z tym formy walki z tą przestępczością, 
formy walki, jakimi do tej pory szczególnie były tzw. 
środki reaktywne, czyli polegające na tym, że wy-
kryto sprawcę, ukarano sprawcę i dalej nim się nie 
zajmowano… Wprowadza się środki aktywne czy też 
jest trend wprowadzania środków aktywnych, które 
polegają na tym, że kontroluje się, sprawdza się po-
stępowanie sprawcy przestępstwa na tle seksualnym 
również po tym, jak kara zostanie na niego nałożona 
i zostanie wykonana. Oczywiście jednym z powodów 
takiego działania, i to też było mówione na posiedze-
niu komisji, jest fakt, że przestępcy na tle seksualnym 
zazwyczaj powracają do swojego przestępstwa.

I niech mi będzie wolno w tym momencie przy-
wołać opinię rzecznika praw dziecka, pana ministra 
Marka Michalaka, który w swojej obszernej opinii 
i, prawdę mówiąc, przychylnej dla tej nowelizacji… 
Pozwólcie państwo, że zacytuję fragment opinii odno-
szący się właśnie do powracania do przestępstw przez 
sprawców przestępstw na tle seksualnym: „Odnosząc 
się do projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagroże-
niom przestępczością na tle seksualnym – w zakresie 
kompetencji rzecznika praw dziecka – podkreślić 
należy, że sprawcy przestępstw seksualnych wobec 
dzieci często wracają do przestępstwa mimo wcze-
śniejszego skazania, a orzeczona kara pozbawienia 
wolności nie odgrywa w sposób istotny roli prewen-
cyjnej. Z tego względu każda zmiana przepisów pra-
wa, pociągająca za sobą wzmocnienie ochrony dzieci 
przed przestępczością seksualną, zasługuje na przy-
chylność”. Tak że mamy również ten głos z opinii, 
który jakby potwierdza fakt… No, skoro pan minister, 
który z definicji zajmuje się prawami dzieci, jednak 
to potwierdza, to jest to na pewno bardzo ważny ar-
gument.

Są 2 modele walki z przestępczością seksualną, je-
żeli chodzi o sprawców. Jeden model, który na świecie 
funkcjonuje, i o tym też mówiliśmy na posiedzeniu 
komisji, to jest model kliniczny, który kładzie nacisk 
głównie na terapię w trakcie wykonywania kary czy 
też po wykonaniu tej kary. I to jest model, w którym 

(Senator Marek Borowski: Ale w kwestii około-
formalnej.)

(Wesołość na sali)
Ale nie, Panie Senatorze, nie ma kwestii około-

formalnej…
(Senator Marek Borowski: Nie, nie, głównie 

chciałbym w związku z tym, że pani minister mnie 
zahaczyła…)

A, sprostowanie, tak?
(Wesołość na sali)
To proszę.

Senator Marek Borowski:
Gwoli sprostowania, tak. Mianowicie ja dobrze 

pamiętam, że rzeczywiście byłem posłem z Gorzowa. 
I z tego właśnie względu, Pani Minister, tylko wstrzy-
mam się od głosu, a nie będę przeciw.

(Wesołość na sali)
(Poseł Elżbieta Rafalska: Dobrze, dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Zamykam… Już zamknąłem dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

(Senator Jan Maria Jackowski: A kiedy to będzie?)
(Wesołość na sali)
Przystępujemy do rozpatrzenia…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, to nie jest głos formalny.
(Senator Jan Maria Jackowski: O której?)
(Senator Janina Sagatowska: Nie o której, tylko kiedy.)
Na zakończenie posiedzenia Senatu. Nie sądzę, 

żebyśmy, jeśli będziemy procedowali w takim tempie, 
dzisiaj wyczerpali porządek obrad.

(Senator Robert Mamątow: Na sobotę się szykuj.)
Jesteśmy przy trzecim punkcie porządku obrad.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-

ciego porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu 
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 129, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 129 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, pana senatora Stanisława Gogacza, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Stanisław Gogacz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!
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(senator sprawozdawca S. Gogacz) Ale, tak jak powiedziałem, najwięcej dyskusji 
wzbudziła instytucja rejestru, który składa się z dwóch 
niezależnych od siebie baz. W bazie z dostępem ogra-
niczonym znajdują się informacje o osobach – mogą 
to państwo zobaczyć w art. 6 ust. 1 – które zostały 
prawomocnie skazane za przestępstwa, o których 
mowa w art. 2, czyli dotyczące rozdziału 25. Są to 
osoby, w przypadku których prawomocnie orzeczono 
środki zabezpieczające, osoby, którym prawomocnie 
warunkowo umorzono postępowanie karne, również 
nieletni, wobec których prawomocnie orzeczono takie 
środki jak środek wychowawczy, środek poprawczy 
i środek wychowawczo-leczniczy, np. zakład popraw-
czy, i jeszcze inne tego typu środki karne. To jest 
rejestr z ograniczonym dostępem. Oczywiście – już 
nie wchodzę w szczegóły – ten rejestr trzeba rozpatry-
wać w kontekście innych artykułów. Prawdę mówiąc, 
jeżeli chodzi o rejestr z dostępem ograniczonym, to 
nie było dyskusji. Została nawet zgłoszona jedna 
poprawka przez pana przewodniczącego, senatora 
Seweryńskiego, ażeby po prostu ten rejestr z dostę-
pem ograniczonym zawierał wszystkie dane, które 
znajdują się również w rejestrze z dostępem otwar-
tym. Ta poprawka nie uzyskała poparcia większości, 
niemniej jednak przez pana senatora jako alterna-
tywna do poprawek zawartych w druku nr 129 A… 
Że w ich miejsce miała być taka poprawka, ale ona 
nie przeszła.

A czymże jest ten rejestr tzw. publiczny? Jest to 
nowa instytucja, którą spotykamy w świecie, w ta-
kich krajach jak np. Stany Zjednoczone, Kanada, 
spotykamy ją w jakiejś części w Wielkiej Brytanii. 
Jeżeli chodzi o genezę tej instytucji w krajach, które 
wymieniłem, to była ona m.in. taka, że tamtejsze 
społeczeństwa zorientowały się, że rejestr z dostę-
pem ograniczonym już nie wystarcza. Chciałbym 
zwrócić uwagę właśnie na fakt, który zdecydował 
np. w Stanach Zjednoczonych o wprowadzeniu 
we wszystkich stanach w 2005 r. rejestru otwar-
tego, oczywiście udostępnianego w różnej formie. 
Pierwszy rejestr wprowadzono w 1991 r. W 2005 r. 
już 40 stanów posiadało te rejestry. Wprowadzono 
je po tym, kiedy do domu sąsiadującego z domem, 
w którym mieszkała mała dziewczynka o imieniu 
Megan, wprowadził się sprawca przestępstw seksual-
nych. Nie zostali o tym powiadomieni mieszkańcy tej 
dzielnicy, sąsiedzi. Sprawca zwabił tę dziewczynkę 
i dokonał przestępstwa na tle seksualnym. Rodzice 
właśnie tej małej dziewczynki, Megan, w latach dzie-
więćdziesiątych, chyba w 1991 r., jeśli się nie mylę, 
doprowadzili do zebrania ponad 400 tysięcy podpisów 
pod tym, żeby wprowadzić kontrolę nad sprawcami 
przestępstw seksualnych również po odbyciu przez 
nich kary, czyli – krótko mówiąc – żeby wprowadzić 
rejestr otwarty. Proszę zwrócić uwagę, 400 tysięcy… 
Myślę, że jest to niesamowita próbka reprezentatyw-

celują państwa kontynentalne, jeżeli chodzi o Europę, 
m.in. Włosi. Ale drugi model, który zaczyna zyskiwać 
coraz większą rangę, to jest właśnie model zawarty 
w przedmiotowej ustawie, zmierzający do tego, ażeby 
sprawcę przestępstw na tle seksualnym po prostu cały 
czas kontrolować, mieć nad nim kontrolę nawet po 
odbyciu przez niego kary. Wszystko to wpisuje się 
w pewną aksjologię, którą przyjmowaliśmy w ko-
misji, a która sprowadza się do tego, że w sytuacji 
konfliktu pomiędzy prawami sprawcy przestępstw 
na tle seksualnym a prawami ofiar tych przestępstw, 
a taki na pewno istnieje, w toczącej się dyskusji, jak 
dużo praw powinien mieć sprawca – mowa tu o pra-
wie do prywatności, prawie do zachowania danych 
osobowych w utajnieniu – a jak dużo praw powinna 
mieć potencjalna ofiara takiego sprawcy… I jeżeli 
chodzi o tę dyskusję i konflikt między tymi prawami, 
to jednak jest trend w tym kierunku, żeby stawiać 
bardziej na prawa potencjalnych ofiar, by następnych 
tego typu czynów osoby małoletnie nie doświadczały.

Proszę państwa, ustawa, którą państwo macie 
przed sobą, jest bardzo ważna. W art. 1 zdefinio-
wany jest jej zakres, określa się tu, jaki obszar stara 
się uregulować. Ustawa określa szczególne środki 
ochrony przed popełnieniem przestępstwa na tle sek-
sualnym i definiuje, co to są te szczególne środki 
ochrony i co to są przestępstwa popełniane na tle sek-
sualnym. Zgodnie z art. 2 przestępstwa popełniane na 
tle seksualnym to przestępstwa przeciwko wolności 
seksualnej wymienione w rozdziale XXV kodeksu 
karnego, z wyjątkami. Ten rozdział możecie państwo 
bardzo łatwo znaleźć, bo w dostarczonych nam doku-
mentach, w dostarczonych nam materiałach, w tzw. 
materiale porównawczym – gdybyście państwo go nie 
mieli, to można go pobrać – ten rozdział XXV jest 
rozpisany, ale, jak powtarzam, ten rozdział należy 
wziąć z wyjątkami.

Ustawa wprowadza szczególne środki ochrony 
przed przestępstwami seksualnymi. Tym szczegól-
nym środkiem, który wywołał największą dysku-
sję w komisji, jest rejestr sprawców przestępstw na 
tle seksualnym. Rejestr, który dzieli się na rejestr 
z dostępem ograniczonym i rejestr z dostępem pu-
blicznym.

Drugi środek, który jest wprowadzany w tej usta-
wie, to nałożenie na pracodawcę, osobę, która zatrud-
nia czy też zajmuje się prowadzeniem działalności 
z nieletnimi, obowiązku zapoznania się z rejestrem. 
W momencie kiedy osoba starająca się o pracę z nie-
letnimi jest w rejestrze, nie zostanie zatrudniona.

Trzeci szczególny środek to jest mapa przestępstw 
seksualnych, która ma być przygotowywana przez 
Policję. To też w materiale porównawczym można 
znaleźć.
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(senator sprawozdawca S. Gogacz) Człowieka w Strasburgu. Skarżący to 3 obywatele 
Francji zamieszkali we Francji, obecnie przebywający 
w zakładzie karnym. Zostali oni skazani odpowiednio 
na karę pozbawienia wolności za gwałt na osobach 
nieletnich w wieku 15 lat. Odpowiednio w sierpniu, 
w listopadzie oraz w lutym 2005 r. i 2006 r. skarżący 
zostali powiadomieni o wpisaniu ich do bazy danych 
z uwagi na wydane przeciwko nim wyroki oraz na 
podstawie przepisów przejściowych ustawy z marca 
2004 r.

Na podstawie art. 7, który mówi o zakazie karania 
bez podstawy prawnej, i art. 8, który mówi o prawie 
do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, 
skarżący wnieśli skargę, w szczególności w związku 
z wpisaniem ich do bazy danych przestępców seksu-
alnych oraz wstecznym zastosowaniem przepisów 
wprowadzających tę bazę danych.

Jaka była decyzja trybunału? Co stwierdzał try-
bunał? Obwiązek wynikający z wpisania do krajo-
wej bazy danych przestępców seksualnych miał cel 
czysto zapobiegawczy i odstraszający, i nie mógł być 
uznawany za presję lub sankcję karną. Konieczność 
corocznego potwierdzania swojego adresu oraz 
zgłaszania zmian w adresie w ciągu 2 tygodni – to 
potwierdzanie adresu mamy w art. 11 ustawy, nad 
którą debatujemy – choć obowiązuje przez okres 30 
lat, nie była na tyle poważna, żeby uznać ją za karę. 
Tym samym trybunał przyjął stanowisko, że wpisanie 
do krajowej bazy danych przestępców seksualnych 
oraz wiążące się z tym obowiązki skarżących nie 
stanowiły kary w rozumieniu art. 7 konwencji oraz 
że należy postrzegać ich jako środka zapobiegawcze-
go, w przypadku którego zasada braku wstecznego 
działania prawa, czyli lex retro non agit, określonego 
w tym artykule, nie znajduje zastosowania. Skarga 
została zatem odrzucona. W zasadzie to jest istota 
tego orzeczenia.

Gdy komisja spotkała się 19 kwietnia, to dysku-
sje, które wcześniej toczyliśmy, dotyczące zasad lex 
retro non agit i nullum crimen sine lege, nie były już 
prowadzone. W zasadzie praca komisji sprowadziła 
się do głosowania, do przyjęcia poprawek, które są 
załączone w druku nr 129 A.

Chciałbym podkreślić… Państwo na pewno zwró-
ciliście uwagę na to, że bardzo często, kiedy pojawiają 
się ustawy bardzo kontrowersyjne, są wnioski mniej-
szości. W tym przypadku nie ma wniosku mniej-
szości. Komisja generalnie zgodziła się z diagnozą, 
jaka została przedstawiona przez wnioskodawców. 
Cytat z opinii ministra Marka Michalaka, który przy-
toczyłem, też na to wskazuje. Największą dyskusję 
wzbudziła kwestia tego, czy oprócz rejestru z ograni-
czonym dostępem powinien istnieć publiczny rejestr 
otwarty. Czymś bardzo istotnym i symptomatycznym 
jest fakt, że wniosku mniejszości nie zgłoszono. Jeżeli 
chodzi o głosowanie, to wyglądało ono tak: 8 gło-

na, która bardzo dużo mówi o tym, że społeczeństwo 
amerykańskie opowiedziało się za. My, którzy często 
bierzemy udział w zbieraniu podpisów, wiemy o tym, 
że już 100 tysięcy zebranych podpisów to bardzo dużo. 
A rodzice tej małej dziewczynki zebrali 400 tysięcy. 
Wprowadzono tzw. prawo Megan, które obowiązuje 
do dzisiaj do tego stopnia, że w niektórych stanach, 
np. w stanie Oregon, sprawca przestępstwa seksual-
nego, który sprowadzi się gdzieś, zamieszka w jakiejś 
okolicy, ma obowiązek wywiesić w oknie informację 
o tym, że dokonał przestępstwa na tle seksualnym.

Dyskusja oczywiście dotyczyła tego, czy nie zo-
stały podważone… I to była w zasadzie istota obrad 
naszej komisji. Dyskusja dotyczyła tego, czy wpro-
wadzenie zapisu, że sprawca czynu na tle seksualnym 
nawet po odbyciu kary nadal funkcjonuje w rejestrze, 
i to w rejestrze otwartym, w przypadku którego każ-
dy może wejść na stronę internetową Ministerstwa 
Sprawiedliwości – bo tak to ma wyglądać od strony 
technicznej – i tam w Biuletynie Informacji Publicznej 
znaleźć informację o tym… Czyli każdy mógłby się 
dowiedzieć o tym, że ta osoba to sprawca przestęp-
stwa na tle seksualnym.

Było pytanie, czy w takiej sytuacji, że jest w tej 
ustawie art. 27… Jak państwo zobaczycie, art. 27, któ-
ry mówi o tym, że w ciągu 12 miesięcy od momentu 
wejścia w życie tej ustawy, a ustawa ma wejść w życie 
1 października 2017 r., będą wprowadzane dane do-
tyczące sprawców przestępstw seksualnych… Zatem 
osoby, które już odbyły karę, będą w tym rejestrze 
otwartym. Zwracano uwagę na to, że skoro one będą 
w tym rejestrze otwartym, to mogą być piętnowane, 
może następować stygmatyzacja, nie będą mogły 
wykonywać pracy, i to bez znaczenia, czy to będzie 
środek karny, czy to będzie kara.

Na posiedzeniu komisji zastanawialiśmy się nad 
tym, czy nie będzie to kolidowało, nie będzie się to 
kłóciło z fundamentalnymi zasadami, jakie istnie-
ją w prawie, generalnie w systemie prawa, z tym, 
że ustawa nie działa wstecz, lex retro non agit oraz 
nullum crimen sine lege, czyli gdy nie ma ustawy, to 
nie ma też kary.

Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę na to, 
że komisja obradowała w 2 turach. Obradowała w 2 
turach, bo obradowała 12 i 19 kwietnia, a działo się 
tak m.in. dlatego, że myśmy poprosili o orzecznictwo 
trybunału europejskiego ze Strasburga, orzecznic-
two, które było przywoływane na posiedzeniu ko-
misji i z którego moglibyśmy się dowiedzieć, czy 
w przypadku przestępstw seksualnych trybunał 
w Strasburgu jednak nie sugerował się istnieniem 
zasady lex retro non agit.

Pozwolę sobie przywołać fragmenty tegoż właśnie 
orzeczenia, orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw 
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(senator sprawozdawca S. Gogacz) chomość, to wziąłbym pod uwagę taką mapę zagrożeń 
i bym obniżył wartość jakiejś nieruchomości, gdy-
bym… Dlatego moje pytanie brzmi: z czego wynika 
fakt, że ta mapa zagrożeń ma być publiczna, że każdy 
będzie miał do niej wgląd? Czy była o tym mowa na 
posiedzeniu komisji? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Gogacz:

Tak, była dyskusja na wspomniany temat, ale, 
jak myślę, ona się wpisuje w model, że tak powiem, 
lansowany przez omawianą ustawę, czyli model spro-
wadzający się do tego, że społeczeństwo kontroluje 
zachowania sprawcy przestępstw na tle seksualnym 
nawet po wykonaniu kary. I tu chodzi o to, ażeby nie 
dochodziło do takich sytuacji – i oczywiście roz-
mawialiśmy o tym na posiedzeniu komisji – że na-
gle do naszego sąsiedztwa sprowadza się przestępca 
na tle seksualnym, który dokonał najgroźniejszych 
przestępstw, tych, o których mowa w ustawie, które 
otrzymały kwalifikację np. z art. 197 § 3 pkt 2 czy § 4, 
gdzie mowa o przestępstwie seksualnym dokonanym 
na osobie poniżej piętnastego roku życia. I teraz pro-
szę sobie wyobrazić, że nagle w naszym sąsiedztwie, 
w sąsiedztwie kogoś, kto ma dzieci, zamieszkuje ktoś 
taki. I rodzice… Wspominałem tutaj o prawie Megan. 
Rodzice tej dziewczynki mieli wielki żal do państwa 
amerykańskiego, do instytucji, które zajmują się bez-
pieczeństwem, pytali: dlaczego żeście nas o tym nie 
poinformowali? Mówili: wtedy byśmy tej 7-letniej 
dziewczynki pilnowali, a tak to nie pilnowaliśmy, 
bo nie wiedzieliśmy, że sprowadził się tu przestępca.

Powtarzam jeszcze raz: to, o czym tu mowa, 
wpisuje się nie w model kliniczny, który funkcjo-
nuje w wielu państwach europejskich, ale w model 
prowadzenia kontroli nad sprawcami przestępstw. 
I my w omawianej ustawie dajemy społeczeństwu 
takie prawo, żeby mogło ich kontrolować. Ja w swo-
im sprawozdaniu przytoczyłem informację o stanie 
Oregon, gdzie sprawca przestępstwa ma obowiązek 
wywieszać w oknie informację, że jest sprawcą prze-
stępstwa.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Teraz ja chciałbym zadać pytania panu senatorowi.
Jaka jest dzisiaj sytuacja, jeżeli chodzi o uzyski-

wanie informacji? Jest Krajowy Rejestr Sądowy, tam 
są zapisywani sprawcy przestępstw, także seksual-
nych. Kto ma obecnie dostęp do tego rejestru? Czy 
tylko instytucje czy także osoby fizyczne?

sów za przyjęciem ustawy w tym przedłożeniu wraz 
z tymi poprawkami, 4 głosy – przeciw … 8 głosów 
za, 4 – przeciw… Chyba nikt nie wstrzymał się od 
głosu. Takie były mniej więcej proporcje.

Była też dyskusja dotycząca art. 18, który mówi 
o zatarciu danych ujętych w rejestrze. Zwracano uwa-
gę na ust. 1 pkt 4, który mówi o nieletnim, w stosunku 
do którego kara zostanie zatarta po 10 latach. Ten 
punkt dyskusję wzbudził. Wśród poprawek jest jedna, 
która mówi o alternatywnym utrzymaniu tej kary.

Mam nadzieję, że najistotniejsze rzeczy przedsta-
wiłem. Jeżeli będą jakieś pytania, to ja się postaram 
odpowiedzieć. Dziękuję bardzo i proszę o przyjęcie 
tego przedłożenia.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Florek, proszę uprzejmie.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ustawa o prze-

ciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle sek-
sualnym zmienia ustawę o Policji z 6 kwietnia 1990 r. 
Chodzi mi o dodawany art. 21o. Czy na posiedzeniu 
komisji była omawiana sprawa tego artykułu? Chodzi 
mi o genezę tego, w jaki sposób ten artykuł znalazł się 
w tej ustawie. Ja może go przeczytam: „Komendant 
Główny Policji prowadzi policyjną mapę zagrożeń 
przestępstwami na tle seksualnym zawierającą ak-
tualną informację o miejscach szczególnego zagro-
żenia przestępstwami przeciwko wolności seksualnej 
wymienionymi w rozdziale XXV Kodeksu karnego”. 
I ust. 2, bardzo ważny: „Mapa zagrożeń przestępstwa-
mi na tle seksualnym jest udostępniana do wiadomo-
ści publicznej przez publikację na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Głównej 
Policji”.

Mnie zastanawia… Powstają ostatnio takie mapy, 
ostatnio mówiliśmy o mapie potrzeb zdrowotnych. 
Ciągle tworzymy jakieś mapy. Tu z kolei mamy 
mapę zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym. 
Rozumiem, że jeżeli taka mapa byłaby na potrzeby 
Policji, to jej stworzenie byłoby bardzo istotne, ważne, 
ale publikowanie takiej mapy… Nie wiem, w jakimś 
miejscu zaznaczone będzie jedno zagrożenie, w in-
nym dwa, w jeszcze innym jakoś na czarno, bo tam 
jest większe zagrożenie… To dopiero rozporządzenie 
ureguluje. Ja dla przykładu powiem jedną rzecz jako 
rzeczoznawca majątkowy: gdybym wyceniał nieru-
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mają do tego dostęp. Jeżeli chodzi o osoby fizyczne, 
to one na pewno muszą to odpowiednio uzasadnić.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuje bardzo.
Pan senator Józef Zając.

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Chciałbym 

się upewnić co do przepisu art. 20 ust. 1, w którym 
jest mowa o tym, że pracodawca lub organizator 
działalności związanej z wychowaniem, edukacją, 
wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką 
nad nimi są obowiązani do uzyskania informacji, czy 
dane osoby, którą chcą zatrudnić lub dopuścić do wy-
konywania określonej działalności, są zamieszczone 
w rejestrze z dostępem ograniczonym. Rozumiem, że 
ów przepis dotyczy również studentów lub słuchaczy, 
którzy uczestniczą np. w praktykach pedagogicznych 
w szkołach lub przedszkolach. Pytanie pierwsze: kto 
w tej sytuacji powinien występować o informację 
z rejestru – uczelnia czy szkoła lub przedszkole, 
w którym odbywają się praktyki?

Pytanie drugie: na jaki okres przewiduje się waż-
ność uzyskanych informacji?

I trzecie: czy uzyskana informacja powinna być 
przechowywana w teczce akt osobowych studenta? 
Jeśli tak, wówczas należałoby rozważyć dookreślenie 
tego w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

Senator Stanisław Gogacz:
Przepraszam, który artykuł… Art. 20. Tak?
(Senator Józef Zając: Art. 20 ust. 1.)
Panie Senatorze, wydaje się, że… Art. 20 ust. 1 

na pewno trzeba czytać łącznie z art. 22 ust. 2: „Kto 
dopuszcza do pracy lub do innej działalności zwią-
zanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, 
leczeniem małoletnich lub opieką nad nim osobę bez 
uzyskania informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1, 
lub wiedząc, że dane tej osoby są zamieszczone w re-
jestrze, podlega karze”… Wydaje mi się, że art. 22 
ust. 2 w jakiś sposób odpowiada na pytanie pierwsze, 
które pan senator zadał. Pytania pozostałe dotyczą 
kwestii, przyznam, bardzo szczegółowych. Myślę, że 
pan minister byłby bardziej odpowiedni, jeżeli chodzi 
o pytanie o czas przechowywania i o to, w jaki sposób 
te informacje będą przechowywane…

Senator Stanisław Gogacz:

Panie Marszałku, w ustawie o Krajowym Rejestrze 
Karnym – bo tu chodzi głównie o Krajowy Rejestr 
Karny – z 2000 r., w jednym z artykułów są wy-
mienione podmioty, które mają prawo do wglądu 
w ten rejestr. Krajowy Rejestr Karny jest do pew-
nego stopnia, można powiedzieć, powtórzony w re-
jestrze z ograniczonym dostępem. W art. 7 ustawy, 
nad którą dyskutujemy, w ust. 1 jest mowa o tym, że 
w rejestrze z dostępem ograniczonym są informa-
cje z Krajowego Rejestru Karnego. Ale w ust. 2 jest 
mowa o tym, że są tam również informacje inne niż 
w Krajowym Rejestrze Karnym. Tak więc rejestr 
z dostępem ograniczonym jest oczywiście wzboga-
cony o inne informacje, ma inną strukturę informacji. 
I jest oczywiście artykuł, w którym mowa o tym, że 
jest jeszcze rejestr publiczny.

A jeżeli chodzi o to, o co pan marszałek pyta, 
tzn. o Krajowy Rejestr Karny, to na posiedzeniu ko-
misji były też takie pytania, dlaczego wspomniany 
rejestr po prostu nie wystarcza. Informacje, które 
mają być zawarte w rejestrze, tzn. w jego części, jaką 
jest rejestr z ograniczonym dostępem, to zarówno 
informacje, o których mowa w ust. 1, jak i te, o któ-
rych mowa w ust. 2. Tak więc tych informacji jest tu 
więcej. Oczywiście do rejestru z dostępem ograniczo-
nym mają dostęp tylko określone podmioty, zgodnie 
z art. 12. Nie każdy ma do tego rejestru dostęp, chyba 
że sama osoba zainteresowana.

Tak że właśnie dlatego, aby móc wdrożyć wspo-
mniany model kontroli nad sprawcą przestępstw sek-
sualnych, było konieczne, żeby oprócz Krajowego 
Rejestru Karnego był jednak również rejestr z ogra-
niczonym dostępem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Ja oczywiście nie jestem specjalistą od prawa kar-

nego i prawa postępowania karnego, ale czy osoby 
fizyczne mają obecnie dostęp do Krajowego Rejestru 
Karnego, czy nie? Czy tylko podmioty... Chodzi mi 
o to, czy obywatel może obecnie skorzystać z rejestru, 
aby się dowiedzieć, gdzie mieszka taki przestępca. 
Ale dobrze, zadam panu ministrowi to pytanie.

Senator Stanisław Gogacz:
Myślę, Panie Marszałku, że gdyby każdy obywa-

tel… To znaczy tak. Każdy obywatel, którego dotyczy 
ten rejestr, ma prawo zapoznać się z danymi z tego 
rejestru, ale to jest rejestr ograniczony, on w pewnej 
części, że tak powiem, powtarza ten Krajowy Rejestr 
Karny. Ja nie mam przed sobą ustawy o Krajowym 
Rejestrze Karnym, ale wiem, bo sprawdzałem, że 
tam są enumeratywnie wymienione podmioty, które 
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Jeżeli chodzi o mapę… Bo to, co pan powiedział, 
jeżeli chodzi właśnie o zabezpieczenie się przed prze-
stępcami, którzy zamieszkają w sąsiedztwie… To 
będzie mapa przestępstw i to Policja będzie przygo-
towywała tę mapę przestępstw. No więc jeżeli Policja 
na mapie przestępstw umieści przestępcę seksualnego, 
to ja rozumiem, że on będzie zweryfikowany. Bo są 
3 szczególne środki ochrony przed przestępcami: jest 
oczywiście rejestr, ograniczony, otwarty, są obowiązki 
pracodawców, ale jest również mapa. No i oczywiście 
ktoś, kto będzie widział na mapie, że mówiąc umow-
nie, jest ten czerwony kolor, będzie to jeszcze mógł 
sprawdzić w rejestrze otwartym, jeżeli oczywiście uda 
nam się wprowadzić dane. Tak że uważam, że tu aku-
rat… Zresztą jeżeli chodzi o państwa, które wprowa-
dziły takie rejestry, to nie odnotowuje się właśnie tego 
typu sytuacji, a przynajmniej nie jest to nagłośnione.

A jeżeli chodzi o tę sytuację dotyczącą art. 18 ust. 1 
pkt 4 w ustawie… Tam się mówi o tym w ten sposób: 
dane o osobie ujętej w rejestrze usuwa się z rejestru, 
jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu, a ponadto 
po otrzymaniu zawiadomienia o zarządzeniu zatarcia… 
itd. „Dane o osobie ujętej w rejestrze, o której mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 4 – czyli małoletnim – usuwa się z re-
jestru po upływie 10 lat od dnia”… Panie Senatorze, ten 
zapis w jakiś sposób został jednak zmieniony. Bo gdyby 
pan zechciał wziąć do ręki poprawki, które są w tym 
żółtym druku, toby pan zobaczył, że poprawka nr 3 
mówi właśnie o tym, że w art. 18 ust. 4, czyli tym, który 
przed chwilą przytoczyłem, część wstępna otrzymuje 
brzmienie następujące: „Dane o osobie ujętej w rejestrze, 
o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 – czyli małoletnim 
– usuwa się z rejestru po otrzymaniu zawiadomienia, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 3, albo po upływie 10 lat”. 
Czyli wprowadzamy jeszcze jedną możliwość oprócz 
tych 10 lat, bo wprowadzamy zawiadomienie. To zawia-
domienie, Panie Senatorze, zawiadomienie, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 3, dotyczy sytuacji, kiedy następuje 
przywrócenie terminu do zaskarżenia orzeczenia odno-
towanego w rejestrze albo uchylenie takiego orzeczenia 
w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania. Jeżeli 
następuje przywrócenie tego terminu, a może nastąpić, 
w tym momencie ten termin 10-letni już jest nieaktualny. 
Ja mam nadzieję, że Wysoka Izba przyjmie poprawki 
zgłoszone przez komisję, a wniesione przez rząd.

(Głos z sali: Ja pozwolę sobie, Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Za chwilę, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Florek i jeszcze pan.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, wracam do tego, co pan powie-

dział. Chodzi mi o tę mapę. Jako inżynier, który 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuje bardzo.
Pan senator Augustyn, proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Przewodniczący, jakie to będzie miało 

skutki, jeżeli okaże się, że przestępcą seksualnym 
w Warszawie jest Jan Kowalski? Mieszkańców o tym 
imieniu i nazwisku są przecież w Warszawie tysiące. 
Żadnych innych danych podać nie będzie wolno. A co 
się stanie w Kartuzach, gdzie popularne jest nazwi-
sko Łącki, jeżeli spośród 10 Janów Łąckich jeden był 
kiedyś strasznym przestępcą, ale każdy mieszka gdzie 
indziej? Żadnych innych danych podać nie będzie 
wolno. Jaka będzie sytuacja tych osób? Czy państwo 
rozważaliście to, że możecie obłożyć infamią ludzi 
często zupełnie niewinnych? To na nich będzie spo-
czywał obowiązek, żeby się przed sąsiadami, przed 
znajomymi wytłumaczyć, że to nie oni. W każdym 
razie taki może być skutek uboczny. Czy państwo to 
rozważaliście?

I drugie pytanie. Z opisu z gazety sprzed kilku 
dni: grupa pijanych siedemnastolatków dopuściła się 
zbiorowego gwałtu na nieletniej, dostali po 2,5 roku, 
wyjdą po roku za dobre sprawowanie. Przez 10 lat za 
tymi ludźmi będzie się ciągnęła ta sprawa z powodu 
tej ustawy. Jak oni mają się resocjalizować, kiedy 
gdziekolwiek się pojawią, za nimi trafi ta wiadomość, 
a jak nie daj Boże, byłyby tam 2 przestępstwa, to 
tak jak mówił pan senator Florek, jeszcze ten rejon 
wciągnięty byłby na mapę szczególnego zagrożenia 
przestępstwami seksualnymi? Jak ma być prowadzo-
na resocjalizacja takich osób?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Stanisław Gogacz:

Panie Senatorze, jeżeli chodzi… Gdyby można 
było w kontekście pierwszego pytania, właśnie o ry-
zyko pomyłek, że jest to samo nazwisko…

(Senator Mieczysław Augustyn: To nie jest pomył-
ka. Są tacy ludzie.)

Są ludzie o tym samym nazwisku… No, wie pan…
(Senator Mieczysław Augustyn: O tym samym 

imieniu i nazwisku.)
Można byłoby sprawę sprowadzić do rejestru ogra-

niczonego, do którego tylko konkretne podmioty mia-
łyby dostęp, i te konkretne podmioty, jak rozumiem, 
wykwalifikowane, by to weryfikowały.
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(senator P. Florek) wanie, zostanie tak naprawdę w moim przekonaniu 
zniweczony. Wobec tego – Panie Marszałku, już za-
daję pytanie – pozostaje im może jakieś inne wyjście. 
Stąd moje pytanie. Jeśli przestępca zmieni nazwisko, 
to jakie to będzie miało skutki?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.
(Senator Mieczysław Augustyn: Już nie przestępca, 

bo po odbyciu kary. To już nie jest przestępca. Uległo 
zatarciu…)

(Senator Robert Mamątow: Po co zadawać głupie 
pytania?)

Senator Stanisław Gogacz:
Myśmy oczywiście zadawali takie pytanie na 

posiedzeniu komisji, zadawaliśmy, Panie Senatorze, 
takie pytanie panu ministrowi właśnie w kontekście 
tego 10-letniego okresu, kiedy sprawca odnotowa-
ny jest w rejestrze. Informacja, jaką otrzymaliśmy, 
była taka – wtedy nie było jeszcze poprawki, która 
na pewno zmniejsza zakres podmiotowy – że jest to 
ten wiek, w którym powracanie do przestępstw na tle 
seksualnym jest jednak bardziej prawdopodobne niż 
w innym wieku i to też trzeba brać pod uwagę. Taką 
informację otrzymaliśmy.

(Senator Czesław Ryszka: Ale rejestr to chyba nie 
jest automat…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Czy pan senator chce zadać jakieś pytanie?
Pan senator Ryszka, proszę uprzejmie.

Senator Czesław Ryszka:
Ja mam takie pytanie: czy do rejestru się wpisuje 

z automatu, czy to sąd decyduje o tym, że pewne 
osoby, które mogłyby ze szkodą dla siebie i dla innych 
itd., mogą nie zostać wpisane do rejestru?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę uprzejmie.
(Senator Piotr Zientarski: Właśnie to nie sąd de-

cyduje.)
Dobrze. Jest pytanie i będzie odpowiedź. Czy z au-

tomatu się wpisuje, czy decyduje o tym sąd?

Senator Stanisław Gogacz:
W strukturze…
(Senator Robert Mamątow: Został skazany, to jest 

zarejestrowany, i koniec. O czym tu dyskutować?)

pewno wiele tysięcy hektarów map w życiu zrobił, 
uważam, że to jest sztuka dla sztuki. Chciałbym, żeby 
potem pan minister mi to wyjaśnił, bo nie wiem, czy 
w innych państwach mapy takiego typu też są tworzo-
ne. Z tego, co rozumiem, szczegółowość takiej mapy 
musiałaby być tak duża, że jeżeli ja mieszkam np. na 
ulicy Królowej Jadwigi, to musiałbym wiedzieć, że na 
sąsiedniej ulicy, np. na Bolesława Chrobrego, mieszka 
osoba, która jest przestępcą seksualnym itd. Przecież 
takiej szczegółowości mapy nie jesteśmy w stanie 
osiągnąć. Dlatego pytam: po co taka mapa? To jest 
potrzebne policji, zdaję sobie sprawę z tego, że policja 
powinna wiedzieć dokładnie, w jakim miejscu, gdzie 
itd. Zaś powiązanie tego, tak jak pan powiedział… 
Gdy mamy rejestr otwarty, to powiązanie go z tą mapą 
nie ma najmniejszego sensu. Ja uważam, że powinni-
śmy wykreślić art. 21. Zaraz się zastanowię, czy nie 
zgłosić poprawki prowadzącej do jego wykreślenia. 
Niech jeszcze pan albo pan minister to uzasadni, bo 
może nie mam racji. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

Senator Stanisław Gogacz:
Ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że instru-

ment, jakim jest mapa, jest wykorzystywany właśnie 
w sposób zintegrowany z rejestrem. W momencie gdy 
jest mapa i pojawia się informacja, że w danej okolicy 
zapala się światełko, żeby uważać, to gdy istnieje 
rejestr otwarty, można to oczywiście bardzo szybko 
zweryfikować. Być może są jakieś szczegóły, o które 
pan senator pyta, a o których… Na posiedzeniu komi-
sji nie rozmawialiśmy tak szczegółowo na ten temat.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Po pierwsze, taka uwaga. To, o czym pan mówi, 

ta poprawka zupełnie nie likwiduje tego problemu, 
o którym mówiłem.

(Senator Stanisław Gogacz: Zupełnie nie.)
Ci chłopcy, o których wspomniałem – to jest fakt 

– po wprowadzeniu tej ustawy przez 10 lat, gdzie-
kolwiek się pojawią, będą napiętnowani za ten czyn, 
popełniony po pijanemu w bardzo młodym wieku. 
I cały wysiłek resocjalizacyjny, który był tam włożo-
ny, a zakładam, że wyjdą wcześniej za dobre sprawo-
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(senator S. Gogacz) W art. 6 ust. 1 jest zastrzeżenie. Tam jest: „z za-
strzeżeniem art. 9 ust. 1–3”. A w art. 9 ust. 1 jest 
informacja, że w rejestrze nie zamieszcza się danych 
o osobie, o której mowa w art. 6, jeżeli sąd tak orzek-
nie. Czyli sąd może tak orzec. Dalej jest: „Orzekając 
o odpowiedzialności w sprawie o przestępstwo okre-
ślone”… Wtedy sąd też może orzec, że nie. Po prostu 
3 pierwsze ustępy art. 9, można powiedzieć, weryfi-
kują dane, które mogą się znaleźć we wspomnianym 
rejestrze. I nie ma danych, które by po prostu nie 
pochodziły z orzeczenia, takich, co do których po 
prostu sąd by nie zdecydował…

(Senator Władysław Komarnicki: Ale, jak rozu-
miem, jeżeli taka osoba zostanie wyleczona, to nie 
zostanie umieszczona w rejestrze – tak?)

Jeżeli zostanie wyleczona… Pan mówi o wylecze-
niu w sensie chemicznej kastracji itp.?

(Senator Władysław Komarnicki: O każdym wy-
leczeniu. Mówię o każdym.)

Sąd musi o tym orzec. Zgodnie z art. 9 ust. 1–3.
(Senator Władysław Komarnicki: No jasne. 

Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, Panie Przewodniczący, czy za-

stanawialiście się państwo nad tym, że psychopata 
i seryjny morderca, który wyjdzie po długoletnim 
wyroku, nie będzie w żadnym rejestrze, bo nie po-
pełnił przestępstwa na tle seksualnym? Nie będzie 
w żadnym publicznym rejestrze. A 17-latkowie, któ-
rzy dostali po 2,5 roku, będą. Czy to rzeczywiście jest 
odpowiednia miara, że tak powiem, sytuacji i rzeczy?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.
(Senator Robert Mamątow: Wyrok 2,5 roku…)

Senator Stanisław Gogacz:
Wie pan, to jest na pewno pytanie natury takiej 

bardziej filozoficznej. Ja nie potrafię w tym momen-
cie… Jeden z artykułów… Jedna z poprawek, którą 
przyjęliśmy… Tylko że musiałbym to… Jedna z po-
prawek poszerza zakres podmiotowy osób, które pod-
legają wpisowi do rejestru. Ale musiałbym to wszyst-
ko… A właśnie, dobrze. Przepraszam, powinienem 
od razu to powiedzieć. Poprawka nr 1: w art. 7 ust. 1 
wprowadza się… ust. 1, aha, to nie w tym momencie 
ważne, drugie też nie jest ważne… Wprowadza się 
ust. 1a, gdzie jest informacja o tym, że dane o osobie 

W strukturze Ministerstwa Sprawiedliwości 
istnieje Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru 
Sądowego. W ustawie, na jej potrzeby, używa się 
w skrócie nazwy „biuro informacyjne”. I to biuro 
informacyjne ma obowiązek umieszczać w rejestrze 
wspomniane dane. Ma również obowiązek w ciągu 
7 dni powiadomić osobę, która znajdzie się w takim 
rejestrze, o tym, że się w nim znalazła. I oczywiście 
jest jeszcze wiele innych spraw, którymi się zajmuje 
to biuro. Ale teraz mówimy już o stronie technicznej. 
A o tym, kto się znajduje w rejestrze, mowa w art. 6 
ust. 1 i ust. 2. W ust. 1 mowa o tym, kto znajduje 
się w rejestrze ograniczonym – tam są wymienione 
osoby prawomocnie skazane itd. itd. I jest jeszcze 
rejestr otwarty – kiedy jest kwalifikacja, kiedy czyn 
wynika z recydywy, tzn. ktoś popełnił przestępstwo 
na tle seksualnym, wyrok został wykonany, a taka 
osoba znów dopuściła się tego przestępstwa… Tak że 
mowa tu o czynach, które są kwalifikowane jako te 
najgroźniejsze. I taka kwalifikacja sprawia, że spraw-
cy wspomnianych przestępstw są akurat w otwartym 
rejestrze. Tak że jeżeli chodzi o zakres o podmiotowy, 
o to, kto się w danym rejestrze znajduje, no to mowa 
o tym w art. 6. A jeżeli chodzi o stronę techniczną, 
to zajmuje się nią oczywiście biuro informacyjne.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Komarnicki, proszę bardzo.

Senator Władysław Komarnicki:

Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawozdawco! 
Mam pytanie i mam wątpliwości, których nie potra-
fię sam rozwiać. Czy ustawodawca przewidział taką 
sytuację, że przestępca okaże się chory psychicznie 
i zostanie poddany leczeniu, a po wyleczeniu i, być 
może, po wyroku stan jego zdrowia wróci do tak zwa-
nej normalności? Czy taka osoba będzie w rejestrze, 
o którym tu mowa?

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, nie 

skazany…)
…przed chwilą przywołałem art. 6…
(Senator Władysław Komarnicki: Tak.)
…ust. 1 i ust. 2. W art. 6 ust. 1…
(Rozmowy na sali)
Pan senator jest, że tak powiem, na linii mojego 

głosu.
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(senator S. Gogacz) się dane osób, które zostały skazane na podstawie 
art. 197 §3 pkt 2 lub §4, czyli chodzi o gwałt na oso-
bie do piętnastego roku życia i o inne najokrutniejsze 
działania, jak również… Natomiast… I jest w tym 
również, oczywiście, postępowanie w recydywie. Ale 
tu bardzo ważne jest to pierwsze zdanie, mówiące, 
że w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy… A ustawa wchodzi 1 października 
2017 r. I przez 12 miesięcy te dane będą umieszczane.

(Głos z sali: A wstecz nie?)
Ja właśnie już mówiłem o tej zasadzie, że ustawa 

nie działa wstecz – lex retro non agit – i przywoła-
łem orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu, i my na posiedzeniu komisji, 
już w drugiej części obrad komisji, po zapoznaniu się 
z tym orzecznictwem stwierdziliśmy, że w pewnych 
sytuacjach można odejść od zasady niedziałania pra-
wa wstecz.

Senator Piotr Florek:
Czyli mam rozumieć, że – przepraszam, uzupełnię 

– to samo będzie na tych wspominanych mapach? Te 
mapy również będą… Bo jeżeli rejestr ma się spaso-
wać z mapami, to znaczy to, że w przypadku map też 
będziemy patrzeć do tyłu.

Senator Stanisław Gogacz:
No, wie pan, tu argumentacja była taka, że jest po-

wtarzalność przestępstw. A jest to model niekliniczny, 
tylko model kontrolowania sprawców.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Więcej zgłoszeń do pytań nie widzę.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy pan sekretarz stanu Patryk Jaki chciałby za-
brać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przed-
stawić stanowisko rządu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Patryk Jaki: Tak.)

Proszę uprzejmie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym zacząć od diagnozy problemu, z któ-

rym przyszło nam się zmierzyć Anno Domini 2016. 
Najpierw sięgnę do często tutaj przywoływanego 

ujętej w rejestrze – wymienia się rejestr, czyli cho-
dzi o nazwę i takiego, i takiego – o których mowa 
w ust. 1… A, w ustawie w art. 7, czyli to jest re-
jestr z dostępem ograniczonym. I te dane obejmują 
również dane dotyczące spraw innych niż określone 
w art. 2. A art. 2 to jest definicja przestępstw na tle 
seksualnym.

(Głos z sali: I rejestr jawny…?)
A, rejestr jawny… Ale to mówimy o rejestrze… 

Jeżeli chodzi o poznanie tych informacji, to jest tylko 
kwestia spełnienia tych wymogów, jakie stawia przed 
nami art. 12, mówiący po prostu o tym, kto może 
z tego skorzystać. Tak że poprawka nr 1 rozszerza 
ten zakres podmiotowy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Florek chciałby zadać jeszcze pytanie. 

Proszę.

Senator Piotr Florek:
Ponieważ nie jestem członkiem komisji, to chciał-

bym się dowiedzieć, Panie Senatorze… Czyli rozu-
miem to tak, że rejestr otwarty, ten, o którym mówi-
my, będzie obejmował tylko tych sprawców czynów, 
którzy popełnią te czyny po wejściu ustawy w życie, 
i że ten rejestr… Mówię tu o tym otwartym rejestrze. 
Sprawą inną jest rejestr zamknięty. Ale ten otwar-
ty, ogólnodostępny, będzie dotyczył, jak rozumiem, 
tylko czasu od tego momentu, kiedy ustawa wejdzie 
w życie, nie wstecz. Czy tak to jest faktycznie, czy…

(Głos z sali: Ale…)
Źle mówię?
(Głos z sali: Mówi pan dobrze, tylko…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
No dobrze, to było pytanie do pana senatora.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Senatorze, art. 27, który mówi o tym, że 

w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ni-
niejszej ustawy – i tu dalej się tak wymienia: w reje-
strze z dostępem ograniczonym zamieszcza się dane 
o osobach… I tu wymienia się te osoby, które są już 
wymienione w art. 6 ust. 1, oczywiście wymienia się 
też kwalifikację prawną itd. Ale mówi się również 
o tym, kto się tam znajdzie. Ust. 2 tegoż artykułu 
mówi o tym, że w rejestrze publicznym zamiesz-
cza się dane o osobach, o których mowa w pkcie 1 
lit. a i d. A ten pkt 1 lit. a i d określa, że umieszcza 
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(sekretarz stanu P. Jaki) Wysoki Sejmie… Przepraszam bardzo, Wysoki 
Senacie, chcę też powiedzieć, że do Ministerstwa 
Sprawiedliwości wpłynęło bardzo wiele pretensji 
rodziców – możecie je znaleźć w internecie, wpisu-
jąc hasła, o których wspomniałem – którzy pytają, 
dlaczego państwo nic nie zrobiło. Rodzice piszą: mo-
gliśmy obronić swoje dzieci, gdybyśmy tylko mieli 
wiedzę. No i właśnie do tego sprowadza się ta ustawa. 
My chcemy, żeby przestępca nie był na pozycji uprzy-
wilejowanej, tylko żeby to osoba niewinna mogła się 
bronić, żeby miała instrumenty, narzędzia do tego, 
żeby się przed tym bronić. Niestety polski system 
karny, o czym szeroko mówiłem – to jest być może 
szerszy temat, aczkolwiek istotny w tej dyskusji – 
jest wyjątkowo łagodny dla tego typu przestępców. 
Nie trzeba daleko szukać przykładu – odwołam się 
tylko do ostatnich głośnych wypadków, gdy kolejni 
gwałciciele dostali karę w zawieszeniu. Generalnie 
tacy przestępcy bardzo szybko wychodzą z więzienia. 
Tak jak np. w niektórych państwach, choćby we wspo-
mnianych Stanach Zjednoczonych, często takie osoby 
siedzą do końca życia, tak w Polsce niestety bardzo 
szybko wychodzą z więzienia. Przytaczałem też takie 
podobne… przytaczałem też statystyki. W związku 
z tym chcę powiedzieć, Wysoki Senacie, że zbierając 
te wszystkie informacje, musimy się zdecydować na 
jakiś ruch. Polskie państwo musi wyposażyć społe-
czeństwo w jakieś instrumenty, które pozwolą sku-
teczniej bronić nasze dzieci. I kiedy zadacie mi też 
pytanie, czy mam przekonanie, że wprowadzenie tego 
typu rozwiązania uratuje choć jedno dziecko, to z całą 
stanowczością chcę powiedzieć: mam co do tego 
przekonanie i to duże przekonanie, że dzięki temu 
jesteśmy w stanie uratować wiele dzieci. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Augustyn się zgłaszał.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, nawiążę do słów, które pan tutaj 

wypowiedział, podając za przykład siebie i innych 
rodziców. Otóż moje pytanie jest takie: jakich re-
akcji pan się spodziewa i jakie pan by podjął przed-
sięwzięcia, gdyby się pan dowiedział, że ktoś taki 
mieszka w tym samym, załóżmy, bloku, w którym 
pan mieszka? Pytam o to dlatego, że obawiam się, czy 
my czasem nie sprzyjamy temu, żeby dochodziło do 
jakichś samosądów, do jakichś drastycznych sytuacji. 
I tutaj stawiam pytanie. Bo pan mówi: to byśmy się 
obronili. Jak?

w różnego rodzaju dyskusjach trzeciego sektora. 
Otóż, Wysoki Senacie, są organizacje, które specja-
lizują się w pokazywaniu Policji pedofili, są osoby, 
które anonimowo w internecie piszą, że są np. ma-
łymi dziewczynkami czy chłopcami i w ten sposób 
wyłapują przestępców seksualnych. Ze statystyk tych 
organizacji wynika, że średnio co dwa dni przekazu-
ją policji kolejne namiary na osoby o skłonnościach 
pedofilskich. Gdybyśmy sięgnęli do prasy chociażby 
z ostatnich kilku miesięcy, to znaleźlibyśmy wiele 
tytułów… O, kilka nawet przyniosłem: „pedofil re-
cydywista molestował dzieci”, „podejrzany o gwałt 
na jedenastolatce w areszcie”, „wyszedł z więzienia 
i zgwałcił dwuletnią dziewczynkę”, „pedofil wyszedł 
z więzienia i zgwałcił w Grudziądzu”, „wieloletni 
pedofil ponownie zatrzymany”. Takich przypad-
ków, Wysoki Senacie, jest bardzo dużo. Do tego 
trzeba jeszcze dodać informacje, którymi dysponuje 
Policja. Jest taki specjalny portal, który współpracuje 
z Policją i który prowadzi przedmiotowe statysty-
ki. I chciałbym państwu powiedzieć, że możemy się 
z nich dowiedzieć, że w internecie takich przestępstw 
o charakterze pedofilskim tylko w I kwartale 2016 r.  
zgłoszono ponad 4 tysiące; w stosunku do analo-
gicznego kwartału 2015 r. jest tu wzrost o 30%. I to 
jest problem, z którym przyszło nam się zmierzyć, 
Wysoki Senacie.

A jednocześnie wiemy, że w tej chwili w polskim 
państwie stosowane są takie metody… Stary model, 
restrykcyjny, polega na tym, aby złapać przestępcę 
i wsadzić do więzienia. Problem polega na tym, że 
świat poszedł do przodu i żyjemy dzisiaj w świe-
cie 2.0 – niektórzy nawet mówią, że 3.0 – w świecie 
internetowym, który stał się rajem dla przestępców. 
I w związku z tym wiele państw, o czym wspomniał 
sprawozdawca, zastanawiało się nad wprowadzeniem 
nowej funkcjonalności państwa, która by pozwalała 
w sposób skuteczniejszy bronić się przed przestęp-
czością seksualną. A taką funkcjonalnością jest funk-
cjonalność o charakterze prewencyjnym. Mogą to być 
rzeczywiście takie środki jak np. kastracja, o czym 
tu już wspomniano w dyskusji, ale mogą mieć taki 
charakter jak otwarte rejestry, które są niezwykle sku-
teczne w państwach, w których zostały wprowadzone.

Wysoki Senacie, ja powiem tak: gdyby ktoś z pań-
stwa zapytał mnie, jako ojca, czy chciałbym wiedzieć, 
że w okolicy miejsca, w którym mieszka moje dziec-
ko, wprowadziła się osoba czy nagle zaczęła funkcjo-
nować osoba skazana za przestępstwo pedofilskie ze 
szczególnym okrucieństwem, to z całą stanowczością 
odpowiedziałbym, że jako ojciec chciałbym mieć taką 
wiedzę. I jestem przekonany, że gdybyśmy zadali 
to samo pytanie wszystkim Polakom, to większość 
odpowiedziałaby dokładnie tak samo.
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(senator M. Augustyn) – to, Szanowny Panie Senatorze, kiedy dochodzi do 
konfliktu dwóch wartości, wartości bezpieczeństwa 
sprawcy i bezpieczeństwa ofiary, ja osobiście jestem 
przekonany, że…

(Senator Mieczysław Augustyn: Co wtedy?)
…musi zwyciężyć paradygmat bezpieczeństwa 

ofiary i nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
(Senator Mieczysław Augustyn: Potencjalnej.)
Może pan to nazywać, Panie Senatorze, jak pan 

chce. Dzieci zgwałcone przez takie osoby jednak 
istnieją i jestem przekonany, że części tych zbrodni 
jesteśmy w stanie zapobiec, jeżeli państwo będzie 
wypełniało swoją rolę aktywnie, a nie tylko biernie.

Jeśli chodzi o kwestię małoletnich… Dlaczego za-
proponowaliśmy rozwiązania tworzące kontrast po-
między wypisaniem takiego człowieka z Krajowego 
Rejestru Karnego a wypisaniem z przedmiotowego 
rejestru, który Wysokiemu Senatowi proponujemy? 
No chociażby dlatego, że jeżeli ktoś np. w wieku 17 
lat ujawnił jakieś skłonności seksualne czy skłon-
ności do przestępstw o charakterze seksualnym, 
to niestety jest dość małe prawdopodobieństwo, 
że kiedy skończy 18 lat, one znów się nie pojawią. 
Chociażby dlatego, że jak pokazują psychologowie, 
najwięcej przestępstw o charakterze seksualnym 
popełnia się wtedy, kiedy aktywność seksualna jest 
największa, kiedy ci ludzie mają też najwięcej siły. 
Ale z drugiej strony chcę też podkreślić, że podczas 
tej dyskusji zweryfikowaliśmy pewien pogląd w tym 
zakresie, co pewnie wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom pana senatora. Mianowicie takie osoby znaj-
dą się bezwzględnie tylko i wyłącznie w rejestrze 
niepublicznym. Dlatego nie będzie też zachodziła 
taka możliwość, o której pan senator mówił, że będą 
całkowicie wykluczone z życia społecznego. Nie, ale 
będą pod kontrolą, bo uważam, że taka kontrola jest 
potrzebna. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ja mam do pana 2 pytania.
Po pierwsze, jak wygląda statystyka tych prze-

stępstw przeciwko wolności seksualnej wymienio-
nych w rozdziale XXV kodeksu karnego? Bo rozu-
miem, że tu nie chodzi przecież tylko o pedofilię, 
ale w ogóle o gwałty itd. Jak wygląda ta statystyka? 
Czy jest wzrost, czy spadek? Jak to wygląda? To jest 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie jest związane z tym, co pan mówił. 
Czy do tego typu rejestru trafią także osoby skazane 
za używanie pornografii dziecięcej? Czy trafi tam 
także ta grupa – no, załóżmy tych, którzy w internecie 
tego typu praktyki stosują – czy trafi tam tylko grupa 
osób, które dokonały gwałtu albo jakiegoś innego 
czynu nierządnego w stosunku do drugiej osoby?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Panie Senatorze… Proszę.)

To jest pierwsze pytanie.
I drugie pytanie. Dawałem tutaj przykład, Panie 

Ministrze, nastolatków, ale w świetle prawa już 
dorosłych, bo 17-letnich, którzy zostali skazani na 
2,5 roku. Zatarcie skazania za przestępstwo nastąpi 
po kilku latach, a umieszczenie w rejestrze będzie na 
10 lat, czyli w świetle tego rejestru dalej będą prze-
stępcami, chociaż w świetle prawa tak naprawdę na-
stąpi zatarcie i oni już przestępcami nie będą. Jak to 
się ma do instytucji właśnie tego zatarcia skazania 
za przestępstwo? Bo ono, jak rozumiem, ma jakąś 
funkcję, żeby za tym, który popełnił życiowy błąd, 
nawet tragiczny, nawet ohydny, ta sprawa nie ciągnęła 
się przez całe życie. Jak te dwie kwestie wyglądają? 
Co wtedy, kiedy zatarcie następuje wcześniej, a rejestr 
mówi, że oni dalej są przestępcami?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 

Panie Senatorze! Jeżeli chodzi o pierwszą część pana 
pytania, mianowicie zagrożenie związane z ewentu-
alnym linczem takiej osoby, jeśli zostanie zdiagno-
zowana, to chcę powiedzieć, że taka debata, również 
bardzo szeroko, odbywała się w państwach, w któ-
rych wprowadzano tego typu rozwiązania, szczegól-
nie w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten rejestr jest 
najszerszy, najtwardszy, publiczny w całości. I po 
latach doświadczeń o charakterze empirycznym 
stwierdzono, że takie zdarzenia nie miały miejsca. 
Chcę powiedzieć jednocześnie – skoro pan mnie o to 
pyta – co bym zrobił, czy co moja rodzina mogłaby 
zrobić. Mamy do czynienia z takimi sytuacjami, nie 
prowadzi pan cały czas dziecka za rękę, choć to jest 
sposób oczywisty… Ale kiedy na przykład pojawi 
się jakiś nowy sąsiad i będzie proponował dziecku 
cukierka itd., to jeżeli moja żona będzie wiedziała, 
że to jest ten sąsiad, to będzie uważała. Czy to jest 
cenna informacja, czy to jest cenne? Uważam, że tak, 
jestem przekonany, że tak.

(Senator Mieczysław Augustyn: Wyprowadzić się, 
to pierwsza rzecz…)

Jednocześnie chcę powiedzieć, że nawet gdyby 
było tak, jak pan senator mówi – chcę przyjąć najgor-
szy punkt widzenia pana senatora związany z linczem 
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Senatorze, oczywiście każdora-

zowo w takim przypadku… W każdym przypadku 
o umieszczeniu danych o osobie w rejestrze decyduje 
sąd. I rzeczywiście wpisaliśmy w ustawie możliwość 
reagowania w takiej sytuacji. Aczkolwiek chciałbym 
też, żeby było jasne – takich wątpliwości może być 
niewiele. To będzie naprawdę niewielki odsetek ze 
względu na to, że przecież wykreśliliśmy dane do-
tyczące imion rodziców, nazwiska rodowego matki, 
informacje o wieku małoletniego pokrzywdzonego 
w czasie czynu, numeru PESEL, miejsca zamieszka-
nia, adresu zameldowania na pobyt stały czy czasowy 
itd. To jest bardzo dobre pytanie, ale chcę powiedzieć, 
że zrobiliśmy wszystko, korzystając z doświadczeń 
państw, które wprowadziły tego typu rozwiązania, 
aby takie osoby chronić.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja chciałbym dopytać, bo to jest 

istotny problem. Czy w obecnym stanie prawnym sąd 
może skazać i jednocześnie podjąć decyzję, że dane 
osoby skazanej nie zostaną umieszczone w karnym 
rejestrze sądowym? Czy w ogóle jest taka możliwość?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Patryk Jaki: W Krajowym Rejestrze Karnym?)

Tak, dane osoby skazanej. To jest nawiązanie do 
pytania pana senatora Ryszki. Czy jest taka moż-
liwość, że osoba zostaje skazana i sąd podejmuje 
decyzję o tym, że nie zostaje zarejestrowana w re-
jestrze karnym? Mnie się wydaje, że chyba nie, że 
skazanie oznacza umieszczenie w rejestrze karnym, 
a umieszczenie w rejestrze karnym oznacza z kolei 
umieszczenie w tych rejestrach, nad którymi w tej 
chwili dyskutujemy.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Patryk Jaki:
Szanowny Panie Marszałku, Krajowy Rejestr 

Karny niejako działa jak automat, jeżeli mówimy 
o przestępstwach karnych, natomiast ten rejestr jest 
osobnym instrumentem. Rzeczywiście dopuszczamy 
możliwość, że… Może być szczególna kategoria osób, 
o których wspominał pan sanator, które ze względu 

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Patryk Jaki:

Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Jeżeli chodzi o pierw-

szą część pytania, to odsetek przestępczości seksual-
nej w tym ogólnym katalogu najcięższych przestępstw 
rośnie, z roku na rok rośnie.

Natomiast jeżeli chodzi o pytanie drugie, związa-
ne z pornografią…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ile to mniej 
więcej może być w liczbach bezwzględnych? Żebyśmy 
byli świadomi, ile osób…)

Około 2 tysięcy, Szanowny Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Rocznie?)
Tak. W 2014 r. – 1 tysiąc 700…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Rocznie.)
Tak.
(Senator Mieczysław Augustyn: Czyli kilkaset 

miesięcznie.)
Co do drugiego pytania… No, oczywiście ta usta-

wa obejmuje też przestępczość w internecie o charak-
terze pornograficznym, która dotyczy najmłodszych, 
czyli dzieci, małoletnich. Również taka przestępczość 
jest penalizowana, oczywiście.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze. To ja mam wątpliwości… To około 2 ty-
sięcy, jak pan minister przytaczał. Tak?

(Senator Mieczysław Augustyn: Rocznie.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Patryk Jaki: Tak, rocznie. 1 tysiąc 700 w 2014 r.)
Na podstawie przykładów prasowych wydawało 

mi się, że to jest znacznie większa liczba.
Pan senator Ryszka. Proszę uprzejmie.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym prosić o wyjaśnienie 

mi pewnej kwestii. Projektodawca przewidział sytu-
ację, w której sąd rozstrzygający konkretną sprawę 
może uznać, że w danym przypadku niewskazane 
byłoby publikowanie danych sprawcy w rejestrze, czy 
to z przyczyn leżących po stronie pokrzywdzonego, 
czy też sprawcy. Chodzi o to, że ujawnienie infor-
macji o przestępcy może bardzo często prowadzić 
również do ujawnienia informacji o osobie pokrzyw-
dzonej. No, konkretnie np. ojciec zgwałcił córkę i gdy 
ujawniamy dane, czynimy również wielką krzywdę 
właśnie tej dziewczynce. Jak w takich sytuacjach 
postępujemy z rejestrem? Czy to też dzieje się auto-
matycznie, czy też sąd ma coś do powiedzenia?
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(sekretarz stanu P. Jaki) działbym, będzie działał wstecz. Mamy wątpliwości, 
czy Policja i wymiar sprawiedliwości sobie pora-
dzą, i chcemy w ten sposób niejako sami się bronić. 
W tym celu stwarzamy ten rejestr i te mapy zagrożeń. 
Chciałbym pana ministra zapytać, co ma się znaleźć 
na tych mapach zagrożeń przestępstwami na tle sek-
sualnym. Chodzimy mi o tę część publiczną. Co ja 
z tej mapy będę mógł wyczytać? Czy dzięki tej mapie 
zapali mi się to czerwone światełko i będę wiedział, 
że ten sąsiad na mojej ulicy to jest… Czy ja będę 
w stanie na podstawie tej mapy do tego dojść? Jeżeli 
nie, to bezsensowne wydaje mi się to, żebyśmy prze-
glądali tego typu mapy. Oczywiście Policja powinna 
mieć takie mapy, powinna o tym wiedzieć, a przede 
wszystkim powinna reagować i nas uprzedzać. Moje 
wątpliwości dotyczą tego, co na tych dostępnych pu-
blicznie mapach zagrożeń się znajdzie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Senatorze, mapa jest, nazwijmy 

to, nowym instrumentem, który jako ustawodawca 
chcemy podarować Policji. Instrument ten pozwoli 
na skuteczniejsze poszukiwanie sprawców i zwal-
czanie przestępczości o charakterze seksualnym. 
Czym mapa będzie się różnić od tego rejestru, który 
teoretycznie moglibyśmy nałożyć również na po-
zycje topograficzne? Otóż będzie się różnić przede 
wszystkim tym, że będą tam ujęte i przestępstwa 
wykryte, i niewykryte, to znaczy, przestępcy i wy-
kryci, i niewykryci, a w związku z tym Policja uzyska 
dodatkowe wskazówki. Jeżeli zestawimy to z infor-
macją o tym, że w tej chwili Policja nie dysponuje 
osobnym narzędziem o charakterze geograficznym, 
topograficznym, które katalogowałoby przestępstwa 
o charakterze seksualnym, to… Osobiście uważam, że 
może to być bardzo skuteczne narzędzie. Gdybyśmy 
cofnęli się w czasie, Wysoki Senacie, i przypomnieli 
sobie sprawę takiego słynnego przestępcy, bodajże 
z Bytomia, który w latach siedemdziesiątych…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Marchwicki.)
Tak, tak. Być może państwo senatorowie pamię-

tacie, w jaki sposób został wykryty ten przestępca, 
którego nikt nie był w stanie wykryć. Otóż zaczę-
to nakładać miejsca przestępstw na mapę i ktoś się 
przyjrzał… Okazało się, że te miejsca odpowiadają 
trasie, jaką poruszał się tramwaj numer 6. Prawda? 
Stąd też wzięła się nazwa tego zespołu specjalnego, 

na szczególne okoliczności popełnienia przestępstwa 
trzeba chronić. Dlatego daliśmy możliwość, żeby sąd 
w wyjątkowych sytuacjach – podkreślam, że to są 
wyjątkowe sytuacje – ze względu na dobro ofiary 
mógł podjąć taką decyzję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, wspomniał pan, że często się zda-

rza, iż te kary są małe, iż zapadają wręcz zaskakujące 
decyzje sądu. Czy ministerstwo planuje zmienić te 
kary tak, aby one były bardziej surowe, bardziej od-
straszały niż do tej pory?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Szanowny Panie Marszałku! Analizujemy taką 

możliwość, ale taka dyskusja jest trudniejsza. Jeżeli 
chcielibyśmy podjąć taką dyskusję o charakterze 
akademickim na temat tego, jak działa polski sys-
tem orzeczeń w tym zakresie… Nawet jeżeli kodeks 
karny w niektórych kategoriach przestępstw daje 
możliwości, powiedziałbym, bardzo ostrego skaza-
nia przestępcy, to sądy często podejmują inne decy-
zje. Praktyka pokazuje, że jak on w miarę szybko 
stara się o przedwczesne zwolnienie, to zwyczajowo 
taka zgoda niestety zostaje udzielona. W praktyce za 
bardzo ciężkie przestępstwo odsiaduje się po kilka 
lat. Prawda? Jest to problem szerszy niż tylko pro-
blem działania ustawodawcy – jest to problem linii 
orzeczniczej i pewnie tylko w jakiejś mierze dotyka 
tej dyskusji. Oczywiście analizujemy w Ministerstwie 
Sprawiedliwości przepisy kodeksu karnego. Nie wy-
kluczam jakichś zmian, ale na razie chcemy zrobić 
to, co możemy zrobić i co możemy zrobić szybko. 
Dlatego proponujemy ten rejestr.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Florek, proszę uprzejmie.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, w rejestrze będą sprawcy, tak 

zrozumiałem, z ostatnich 10 lat, czyli rejestr, powie-
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(sekretarz stanu P. Jaki) śmy na Policję obowiązku stosowania tego typu na-
rzędzi, ale skoro podejmujemy szeroką debatę o tym, 
że mamy problem związany z przestępczością sek-
sualną i coś musimy z tym zrobić, to przedstawiamy 
różne instrumenty, które działają w innych państwach 
i tam się sprawdzają. Załóżmy, że pan senator mieszka 
na ulicy 1 Maja w Kaliszu. Czy jeśli nagle zobaczy 
pan, że na takiej mapie wokół ulicy 1 Maja zazna-
czono sześć przestępstw, gdzie przestępca pozostaje 
niewykryty, to będzie to dla pana cenna wiedza, czy 
nie? Bo moim zdaniem tak.

(Senator Mieczysław Augustyn: Trzeba się wy-
prowadzić.)

(Senator Krystian Probierz: Przestanie wycho-
dzić.)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No tak.)
To jest oczywiście teoretyczne rozważanie, ale…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Tak jest nie tylko… w ogóle z mapami popełniania 

przestępstw…
(Senator Robert Mamątow: Nic nie robić. Nic nie 

robić.)
Chcę tylko, Panie Ministrze, zwrócić uwagę na 

to, że… Kiedy słyszę o różnych mapach przestępstw, 
które mają być ujawniane, to zadaję sobie takie pyta-
nie – i zadam je także panu: jeżeli mamy taką mapę, 
dotyczącą nie tylko przestępstw seksualnych, i ujaw-
niamy taką mapę, to czy na przykład może to wpłynąć 
na wartość mieszkań, na wartość gruntów? Czy może 
być taki skutek?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Panie Marszałku, to jest dyskusja trochę akade-

micka. Ja nie czuję się kompetentny, jeżeli chodzi 
o wycenę gruntów, natomiast…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, to nie 
jest wycena gruntów…)

…na logikę można by założyć, że taka informacja 
chwilowo może mieć znaczenie. No, ale ja zakładam, 
że upublicznianie takiej informacji jest tylko środ-
kiem do osiągnięcia pewnego celu, a nie stanem, który 
będzie trwał przez dekady. Prawda? Jeżeli naszym 
celem jest dzisiaj łapanie przestępców seksualnych, 
to potrzebujemy nowych instrumentów. No, możemy 
oczywiście zawsze wybrać kastrację, natomiast to 
jest pewna droga na skróty. Jest to stan dzisiejszy, 
ale jest to pewna droga na skróty. Mapa jest narzę-
dziem z takiej kategorii, którą po angielsku można 
by nazwać soft, czyli takiej naprawdę lekkiej, jednak 
w niektórych sytuacjach może mieć znaczenie, może 
być skutecznym instrumentem dla organów ścigania.

który bodajże nazywał się „szóstkowy”. Grupa śled-
czych zaczęła jeździć tramwajem numer 6 i w ten 
sposób złapała tego przestępcę. Tak że kiedy zadaje-
my sobie pytanie, czy istotne jest to, że nakładamy 
bardzo konkretnie przestępstwa na konkretne miejsca 
na mapie… To jest narzędzie stosowane na całym 
świecie, bardzo przydatne Policji i często wręcz nie-
zbędne do tego, aby wykryć przestępcę.

(Senator Piotr Florek: Można, Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Można, ale ja też chciałbym się włączyć…
(Senator Piotr Florek: Chciałbym tylko uzupełnić, 

bo…)
Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, powiedział pan, że to jest sku-

teczne narzędzie dla Policji, z czym wszyscy, jak tu 
siedzimy, się zgadzamy. Nie ulega wątpliwości, że jest 
to skuteczne narzędzie dla Policji, ale pojawia się py-
tanie: po co ta mapa ma być podawana do wiadomości 
publicznej? Jak rozumiem, to nie ja będę analizował, 
kto jechał tramwajem numer 6 z tego przystanku na 
tamten przystanek, bo to jest sprawa Policji. I dla niej 
jest to oczywiście świetne narzędzie. Policjanci na 
pewno już takie narzędzie mają i, jak myślę, korzysta-
ją z niego, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie działać 
w ten sposób. Co będzie nam dawało podanie tej mapy 
do wiadomości publicznej? Jak rozumiem, ta mapa 
musi być wyposażona w szczegóły ważne i istotne dla 
Policji. A jeżeli ma to być taka sama mapa, z jakiej 
my będziemy mogli korzystać, do której będziemy 
mogli zaglądać… Wydaje mi się, że nie zachowano 
to odpowiednich proporcji. Jeżeli ta mapa publiczna 
ma być inna i mają być na niej zaznaczone, jak mó-
wiłem, tylko jakieś miejsca… Informacja o tym, że 
w jakimś rejonie, nie wiem, Warszawy, Poznania czy 
innego miasta jest większe zagrożenia moim zdaniem 
nic nie daje. Stąd pytanie: po co obarczać Policję za-
daniem prowadzenia mapy publicznej, skoro nie ma 
to uzasadnienia.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Chociażby po to, Szanowny Panie Senatorze, żeby 

Policja… Jako ustawodawca do tej pory nie nałożyli-
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Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Zabieram głos, ponieważ popieram ten projekt 

ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestęp-
czością na tle seksualnym. Popieram, ponieważ 
w Rzeczypospolitej Polskiej dzieci znajdują się pod 
szczególną ochroną, co gwarantuje art. 72 ust. 1 kon-
stytucji. Jest w tym artykule mowa o ochronie praw 
dziecka jako obowiązku państwa. Jest tam także ujęte 
prawo każdego do żądania od organów władzy pu-
blicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucień-
stwem, wyzyskiem i demoralizacją.

Także konwencja o prawach dziecka nakazuje, aby 
państwa-strony odpowiednio zabezpieczyły prawo 
dziecka do życia i ochrony zdrowia. Przypomnę, że 
w art. 34 państwa będące stronami konwencji zobo-
wiązują się do chronienia dzieci przed wszelkimi 
formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksual-
nych oraz do tego, aby w celu przeciwdziałania wy-
korzystywaniu seksualnemu dzieci i niegodziwemu 
ich traktowaniu w celach seksualnych podejmowały 
wszelkie właściwe kroki. Wydaje mi się, że jest to wy-
tłumaczeniem także dla tej drastycznej, oczywiście, 
formy, jaką jest ustanowienie w tej ustawie rejestru.

Nadużycia seksualne wobec dzieci – już nie mu-
szę tego tak podkreślać – to kategoria przestępstw 
o szczególnie okrutnym, brutalnym charakterze. 
Niestety, według Komitetu Ochrony Praw Dziecka 
w Polsce, co piąta dziewczynka, to jest około 20%, 
i co piętnasty chłopiec, około 6%, poniżej piętnastego 
roku życia stają się ofiarami jakiejś formy nadużycia 
seksualnego. Sprawcami przestępstw wobec dzieci są 
zarówno osoby obce dla dziecka, jak i znane dziec-
ku, w tym członkowie rodziny, sąsiedzi, znajomi. 
Mówiąc o rodzinie, chciałbym dodać, że przemoc 
seksualna wobec dzieci dotyczy nie tylko rodzin 
określanych jako rodziny patologiczne, ale pojawia 
się we wszystkich grupach społecznych. Zdarza się, 
że wśród sprawców przestępstw seksualnych wobec 
dzieci są również tzw. szanowani obywatele. Dlatego 
prawa małoletnich w tym zakresie muszą być szcze-
gólnie zabezpieczone i chronione.

Dane Policji na ten temat również są zatrważające. 
Średnio co drugi dzień łapany jest jakiś pedofil, ale 
to nie oznacza, że złapano wszystkich. Wielu uda-
je się uniknąć złapania na gorącym uczynku. Już 
to oznacza, że dotychczasowa działalność państwa 
polegająca na łapaniu przestępców seksualnych 
i umieszczaniu ich w więzieniu nie do końca zdaje 
egzamin. Potrzebne są więc nowe działania państwa, 
zwłaszcza prewencyjne. Stąd właśnie w niniejszej 
ustawie pojawił się dość, tak jak powiedziałem, dra-
styczny zapis o walce z pedofilami, z przestępcami 
na tle seksualnym, ale w jedyny możliwy sposób 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze.
Mam do pana pytanie dotyczące art. 27 i obo-

wiązku zamieszczenia w rejestrze danych o osobach, 
w przypadku których orzeczenie zapadło przed dniem 
wejścia w życie ustawy. Budzi to zastrzeżenia natury 
konstytucyjnej czy dotyczące działania prawa wstecz. 
Czy może pan powiedzieć albo przypomnieć, jakiej 
kategorii będą to przestępstwa? Bo rozumiem, że tych 
przestępstw seksualnych… Czy to wszystkie prze-
stępstwa seksualne będą ujawniane przed wejściem 
w życie ustawy, czy tylko niektóre kategorie, szcze-
gólne kategorie, załóżmy, przestępstw w stosunku 
do małoletnich, szczególnie kwalifikowane, z okru-
cieństwem itd.? Czy może w stosunku do wszyst-
kich przestępstw seksualnych to prawo ma działać 
wstecz? Pytam, bo jest to problem konstytucyjny. 
Jak daleko… W stosunku do jakich grup to prawo 
ma działać wstecz?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Patryk Jaki:
Dziękuję, Panie Marszałku, bardzo dziękuję za to 

pytanie. No, to jest rzeczywiście problem, który poja-
wił się w państwach Zachodu wprowadzających tego 
typu rozwiązania, ale który na całe szczęście został 
już rozstrzygnięty. Między innymi pan senator przy-
taczał orzeczenia europejskich instytucji, które zaj-
mowały się problemem tak zwanej retroaktywności. 
A one wskazują na co? No, wskazują na to, że wpis 
do rejestru jest czynnością administracyjną, a nie 
kolejnym środkiem karnym, kolejną represją, kolejną 
karą i ma mieć charakter prewencyjny. Weźmy pod 
uwagę, że w naszym konkretnym przypadku mówimy 
o rejestrze jawnym dla przestępców szczególnych, 
to znaczy dla tych, którzy popełnili czyny ze szcze-
gólnym okrucieństwem, albo takich, którzy działali 
w recydywie, czyli żadna resocjalizacja nie przyniosła 
skutków i po raz kolejny popełniają przestępstwo. No 
to możemy mówić jeszcze o zasadzie proporcjonal-
ności, która w tym wypadku w mojej ocenie jest na 
pewno… To znaczy jest to odpowiednie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Więcej pytań nie widzę.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Patryk Jaki: Dziękuję uprzejmie.)
Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Czesława 

Ryszkę.
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(senator C. Ryszka) seksualnym. Prewencja to np. nowy program moni-
toringu osób skazanych za popełnienie tego rodzaju 
przestępstw, aby można było podjąć ich leczenie, 
a piętnowanie to wspomniany rejestr.

Zapewne po uchwaleniu tej ustawy Prawo 
i Sprawiedliwość nadal nie będzie miało wysokich 
notowań w środowiskach przestępczych czy w za-
kładach karnych, ale akurat na tym nie powinno nam 
zależeć.

I na koniec konstatacja. Dzisiaj, o czym tu już pan 
minister mówił, z dnia na dzień zmienia się charakter 
przestępczości. Ogromna część czynów zabronio-
nych popełniana jest za pomocą sieci internetowej. 
Widoczne jest to zwłaszcza w strukturze przestęp-
czości seksualnej, w tym tej najgroźniejszej, bo wy-
mierzonej w dzieci. Wspomniany rejestr umieszczony 
w sieci jest jednym z bardzo ważnych elementów 
przeciwdziałania przestępczości seksualnej wobec 
dzieci. Tak uważam. Uważam jednak, że na tym dzia-
łaniu państwo nie może poprzestać. Należy nadal 
monitorować to przestępcze zjawisko, tworzyć mapę 
zagrożeń, a tym samym lepiej chronić nasze dzieci. 
Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

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

Borowskiego.

Senator Marek Borowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dyskutowaliśmy na ten temat bardzo aktywnie 

na posiedzeniu komisji. Padały różne argumenty 
i kontrargumenty. Jest zgoda co do tego, że zjawisko 
pedofilii dzisiaj jest szczególnie ostro piętnowane. 
Liczba takich zdarzeń, jak tu powiedziano, rośnie, 
choć trudno powiedzieć, czy rośnie dlatego, że rośnie 
w ogóle w społeczeństwie, czy dlatego, że po prostu 
więcej się o tym mówi, zwraca się na to uwagę, in-
formuje i podejmuje przeciwdziałanie. Skrajnie rzecz 
ujmując, mogę powiedzieć, na podstawie znanego 
filmu „Spotlight”, że w Bostonie liczba przestępstw 
pedofilskich była znikoma, ale do pewnego momentu, 
a w pewnym momencie okazało się, że wzrosła kil-
kaset razy. Dlatego myślę, że też nie trzeba wpadać 
w jakąś przesadę w tym względzie, choć oczywiście 
trzeba z tym zjawiskiem walczyć. Internet faktycznie 
powoduje, że możliwość nawiązywania kontaktu czy 
takiego prowokowania jest większa, niż była do tej 
pory.

To, że w ustawie wprowadza się odrębny rejestr – 
mówię tu o rejestrze zamkniętym, ograniczonym – że 
w związku z tym jest cały system, można powiedzieć, 

– rejestr pedofilów. Rejestr, który da obywatelom, 
głównie rodzicom, szeroki dostęp do informacji nie 
tylko o ogólnych zagrożeniach pedofilią, ale także 
o konkretnych osobach, przed którymi należy lepiej 
chronić własne dzieci. 

Dokładnie mówiąc – tak jak to już oczywiście 
i pan minister, i senator wnioskodawca przedstawia-
li – chodzi o dwa rejestry. Rejestr pedofilów będą-
cych sprawcami łagodniejszych przestępstw seksu-
alnych dostępny dla instytucji publicznych i rejestr 
pedofilów, który będzie dostępny już dla wszystkich 
obywateli, w którym znajdą się osoby skazane za 
przestępstwa seksualne, pedofilskie, ze szczególnym 
okrucieństwem i takie, które działają w recydywie, 
w przypadku których nie ma żadnej nadziei na po-
prawę.

Ale przecież w tej ustawie nie chodzi o sam re-
jestr. Należy o wiele szerzej myśleć o bezpieczeństwie 
naszych dzieci. To zaś łączy się z wiedzą na temat 
zagrożeń i sposobów obrony przed nimi. Wiem, że 
w ostatnich latach wprowadzono wiele zmian w pra-
wie mających na celu szczególną ochronę dzieci 
przed przestępstwami seksualnymi. Myślę zwłasz-
cza o zwalczaniu pornografii dziecięcej. Wiele prze-
stępców z uwagi na wiek pokrzywdzonego, poniżej 
piętnastego roku życia, otrzymało np. wyższe kary. 
Były też próby wprowadzenia rejestru pedofilów, 
niestety przeciwnicy tej sankcji argumentowali, że 
skazujemy pedofilów na lincz. Krótko mówiąc, uża-
lano się bardziej nad sytuacją pedofilów, przestępców 
seksualnych niż nad ich ofiarami. 

Oprócz rejestru przestępców seksualnych wobec 
nieletnich ustawa wprowadza obowiązek – jak już 
mówiono – dla pracodawców i innych organizatorów 
w zakresie działalności związanej z wychowaniem, 
edukacją, leczeniem małoletnich oraz opieką nad 
nimi, aby znali mapę i osoby szczególnego zagroże-
nia. Chodzi także o sprawdzenie, czy kandydat ubie-
gający się o dane stanowisko nie figuruje w rejestrze. 
Jednym słowem bezpieczeństwo dziecka musi być 
ponad bezpieczeństwem zwyrodnialca, konkretnego 
gwałciciela, pedofila.

Za dobre rozwiązanie należy uznać to, że projek-
todawca przewidział wyjątkową sytuację, podkre-
ślam, wyjątkową, w której sąd rozstrzygający kon-
kretną sprawę może uznać, że w danym przypadku 
niewskazane byłoby publikowanie danych sprawcy 
w rejestrze, czy to z przyczyn leżących po stronie 
pokrzywdzonego, czy też sprawcy. Chodzi o to, że 
ujawnienie informacji o przestępcy niestety bardzo 
często jest także ujawnieniem informacji o osobie 
pokrzywdzonej, w tym o pokrzywdzonych dzieciach.

Generalnie mówiąc, tej ustawie przyświecają 2 
cele: prewencja i piętnowanie przestępców na tle 
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(senator M. Borowski) (Senator Robert Mamątow: Jestem za.)
To znaczy za czym? Żeby mieć broń?
(Senator Robert Mamątow: Tak, broń.)
No to, dziękować Bogu, jest pan w mniejszości…
(Senator Robert Mamątow: Oby się pan pomylił…)
…i oby tak pozostało. Przykład amerykański po-

winien pana odstraszyć. Tam wszyscy mają broń…
(Senator Robert Mamątow: Ja dam przykład fiński. 

Przepraszam, ale…)
Tam wszyscy mają broń, a jakie są efekty, wi-

dzimy. Tak więc krótko mówiąc, te przykłady ame-
rykańskie może zostawmy, trzymajmy się naszego, 
europejskiego środowiska kulturowego.

Otóż w Europie istnieją rejestry zamknięte, reje-
stry ograniczone. Ja się zgadzam, że można przyjąć, 
że umieszczenie w tym rejestrze osoby, która popełni-
ła takie przestępstwo przed wejściem w życie tej usta-
wy, mieści się jednak w dopuszczalnych granicach. 
I w tej sprawie wypowiedział się trybunał strasburski, 
mówiąc o rejestrze zamkniętym, więc do otwartego 
tego nie dokładajmy, bo o tym się nie wypowiadał. 
Ale tu nawet nie chodzi o to, czy to dotyczy przestęp-
cy sprzed pojawienia się ustawy, czy po pojawieniu 
się ustawy. Chodzi w ogóle o rejestr otwarty. Otóż 
jednak musimy sobie spróbować wyobrazić, jak to 
będzie wyglądało. Obym się mylił, ale obawiam się, 
że wtedy, kiedy mamy rejestr otwarty, a w rejestrze 
otwartym mamy … Pan senator podawał nazwiska 
i imiona, które mogą być takie same itd. Tam będzie 
jeszcze zdjęcie. Tak, będzie zdjęcie. Do zdjęcia też 
można przypasować różne osoby. No ale załóżmy, 
że zostanie rozpoznana osoba właściwa. Nie ta, która 
nie jest pedofilem – to byłoby jeszcze gorzej – tylko 
właściwa. I co wtedy się będzie działo? Słyszymy, że 
jeśli rodzic będzie wiedział, kto nim jest, to będzie 
bardziej ostrożny, że to dziecko będzie wiedziało itd. 
Na pewno, ale moim zdaniem będzie jeszcze coś. No 
niestety, to jest kwestia pewnej mentalności, a także 
tego, czego doświadczamy w Polsce od wielu lat. 

Proszę sobie przypomnieć, co się dzieje w Polsce, 
kiedy chce się uruchomić ośrodek Monaru dla narko-
manów czy osób z AIDS. Protesty, listy, delegacje, 
bojkoty, pikiety itd. No i w końcu trzeba ten ośrodek 
zlikwidować, przenieść go gdzieś na jakieś dalekie 
wygwizdowo, jeżeli to się w ogóle uda. Co się dzieje 
w Polsce, kiedy tylko pojawia się informacja o tym, 
że gdzieś zarejestruje się 15 czy 20 uchodźców, ludzi, 
którzy nie niosą ze sobą żadnego niebezpieczeństwa? 
Protesty, pikiety, listy… Nie ma w ogóle mowy. A są 
i tacy, którzy drzwi podpalą, a jak trzeba, to jeszcze 
takiemu uchodźcy przyłożą. Przepraszam bardzo, ale 
to są przypadki bardzo częste w Polsce, a żaden z tych 
ludzi nie jest przestępcą. A teraz wyobraźmy sobie, 
że to jest ktoś znany z imienia, nazwiska i z twarzy, 
kto był recydywistą, jeśli chodzi o przestępstwo sek-

pewnej kontroli, pewnego nadzoru w tym względzie, 
to jest działanie prawidłowe i ja je popieram.

A jeżeli chodzi o tę mapę, to z tego, co rozumiem, 
głównym novum wymagającym ustawowego okre-
ślenia jest to, że ona ma być upubliczniona. To, że 
Policja sobie robi mapy, to wiemy, ona bez ustawy 
sobie robi takie mapy. Tutaj powstały pewne obawy 
co do upublicznienia tej mapy. Ja myślę, że to jest 
niespecjalnie groźne, można zresztą po jakimś czasie 
zobaczyć, jakie są tego efekty. Na pewno nie będą to 
takie efekty, które będą nieodwracalne. W związku 
z tym to się da sprawdzić. Choć oczywiście wydaje 
mi się, że dla przeciętnego obywatela, który zajrzy 
do takiej mapy, to, czy w jego otoczeniu zdarzyły 
się 2 przypadki przestępstw na tle seksualnym, czy 
4, czy 5, czy 6, będzie bez znaczenia. Bo w jednym 
i w drugim przypadku się zdarzyły i tak czy owak 
konieczna będzie pewna czujność, przede wszyst-
kim pewne uświadomienie dzieci, jak mają się zacho-
wywać. Bo trudno sobie wyobrazić, że dzieci będą 
pod stałym nadzorem rodziców, zwłaszcza w nieco 
starszym wieku. Tak że ta kwestia uświadamiania 
przede wszystkim dzieci, jak mają się zachowywać 
w kontakcie z dorosłymi, zwłaszcza z dorosłymi, 
których nie znają, pozostaje i tak sprawą kluczową. 
I taka informacja musi być przekazywana przez ro-
dziców, musi być przekazywana przez telewizję, którą 
dzieci oglądają, musi być przekazywana w szkołach, 
w przedszkolach. To jest oczywiste.

Pozostaje sprawa rejestru otwartego i to jest spra-
wa kontrowersyjna. To nie jest tak, jak powiedzieli 
tutaj i pan minister Jaki, i przed chwilą pan senator 
Ryszka, że bezpieczeństwo dziecka musi przewa-
żać nad bezpieczeństwem zwyrodnialca. To jest złe 
postawienie sprawy. My nie powinniśmy dopusz-
czać zwyczajnie do przestępstw na nikim. My nie 
możemy tego stopniować tak, że takie przestępstwo 
jest bardziej groźne, a inne – takie, gdy np. zlinczują 
tego zwyrodnialca – jest mniej groźne. Przecież to 
prowadzi do jakiegoś absurdu.

Przykłady amerykańskie… Ja z dużą rezerwą pod-
chodzę generalnie do przykładów amerykańskich, 
jeśli chodzi o penalizację. Bo jeśli chodzi o kon-
stytucję, o, powiedzmy sobie, przestrzeganie praw 
obywatelskich itd., to jest to na wysokim poziomie, 
ale jeśli chodzi o penalizację, to Stany Zjednoczone 
nie błyszczą w tym zakresie. Pomijając to, że stosują 
barbarzyńską karę śmierci, stosują na dodatek bardzo 
wysokie kary, za gwałty można nie wyjść z więzienia, 
my o tym wiemy. Tylko co z tego, skoro gwałtów jest 
tam dużo, innych przestępstw jeszcze więcej, a nad 
wszystkim króluje – zresztą u nas też podnoszona tu 
i ówdzie – teza, że jak obywatel będzie miał broń, to 
się obroni. A efekty oczywiście znamy.
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(senator M. Borowski) Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Wiele argumentów padło już przed chwilą z ust 

pana marszałka Borowskiego, który uczestniczył 
w posiedzeniach komisji, te argumenty już wybrzmia-
ły, tak że właściwie… Bo chciałem… Nie wiedziałem, 
że one padną.

Ale powiem tak krótko: rzeczywiście, nie ulega 
wątpliwości, Panie Ministrze, że pana przemówie-
nie… że ratio legis jest bardzo przekonujące i że wpro-
wadzenie rejestru jest potrzebne. Instrumentarium 
musi być poszerzone w celu prewencji, zapobiegania 
tym bardzo ohydnym przestępstwom, które, w moim 
przekonaniu, są bardzo negatywnie oceniane nie tylko 
przez społeczeństwo, że tak powiem, aktywne, lecz 
także w samym środowisku więziennym. I tutaj taki 
wtręt do przemówienia pana senatora Ryszki, któ-
ry powiedział, że PiS nie zyska ze wspomnianego 
powodu poparcia w więzieniach, ale mu na tym nie 
zależy. No, nie. Więźniowie, generalnie rzecz biorąc, 
popularnie nazywają takich przestępców… Mówi się, 
że siedzą oni za tak zwane majty, tak to się określa. 
I więźniowie też oceniają ich bardzo negatywnie. 
Służba więzienna, proszę państwa – wiem to, bo 
bardzo interesuję się tą kwestią – chroni takie osoby 
przed…

(Senator Robert Mamątow: Nie zawsze.)
Nie, teraz bardzo skutecznie. Wiem o tym, że 

chroni się te osoby. Ja kiedyś miałem klienta – to 
było przed laty, jeszcze zanim rzeczywiście wprowa-
dzono takie zasady, z 15 lat temu – który z aresztu 
śledczego chciał po prostu skoczyć, nie żeby się rato-
wać, tylko żeby zaprotestować. Bo po prostu się nad 
nim znęcano. I to było powszechne. Obecnie takich 
sytuacji nie ma. Ale oczywiście ocena jest negatyw-
na. Przestępstwa, o których tu mówimy, to ohydne 
przestępstwa. To dla nikogo nie ulega wątpliwości. 
Dobrze, że policja stosuje prowokacje w internecie 
i wyławia pedofilii, bardzo dobrze.

I proszę państwa, tak jak powiedział tutaj pan mar-
szałek Borowski, problem jest w rejestrze publicznym 
i tylko w nim. Ja przyznaję rację panu ministrowi, że 
rzeczywiście, jeśli chodzi o kwestię zasady lex retro 
non agit, to ona została wyjaśniona orzeczeniem try-
bunału strasburskiego dotyczącym sporu z Francją. 
Zgoda. Chcę tylko podkreślić: tam, w uzasadnieniu, 
powiedziano, że wspomniane działanie nie narusza 
zasad europejskiej konwencji praw człowieka właśnie 
dlatego, że jest reglamentacja. Czyli – a contrario – 
gdyby był rejestr publiczny, to by naruszał. To wynika 
wyraźnie, Panie Ministrze, z tego uzasadnienia. I ja 
nie mam tutaj wątpliwości. Ale też zastanawiam się 
nad skutecznością tego, bo rzeczywiście w rejestrze 
publicznym nie będzie imion rodziców, nie będzie 
nazwiska rodowego matki, numeru PESEL, miejsca 

sualne, albo dokonał takiego czynu niekoniecznie na 
małoletnim…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
Już kończę, już kończę.
…ze szczególnym okrucieństwem. On tam na 

pewno długo mieszkał nie będzie, nie mam co do 
tego najmniejszej wątpliwości. Pytanie: gdzie bę-
dzie mieszkał? A na końcu znajdzie się grupa, że 
tak powiem, dzielnych obrońców, którzy się z nim 
porachują. Przykro mi, ale nie mogę przyjąć tezy, 
że fakt, iż się z nim porachują, uchroni jakiekolwiek 
dziecko. Moim zdaniem trzeba tego rodzaju przestęp-
ców nadzorować w sposób szczególny, co się zresztą 
dzisiaj robi. Wiemy, że są takie metody, które pole-
gają na tym, że oni muszą się stawiać w określonym 
miejscu z określoną częstotliwością, są obowiązani 
pobierać leki, które np. zmniejszają popęd seksualny. 
Jeżeli tego nie robią, to mogą być ponownie ukarani 
i umieszczeni w więzieniu. I to raczej te metody…

Na koniec chcę powiedzieć, że była propozycja 
kompromisowa, senatora Seweryńskiego, który zgło-
sił odpowiednią poprawkę na posiedzeniu komisji. 
No, niestety nie spotkał się z poparciem kolegów i, 
jak widzę, w ogóle zrezygnował z jej zgłaszania, ale 
gdyby ministerstwo ją przyjęło, to ona mogłaby wejść 
w życie. Ta poprawka mówiła o tym, że wprawdzie 
likwiduje się rejestr otwarty, ale rozszerza się zakres 
osób, które mogą dowiedzieć się o tej konkretnej oso-
bie i skorzystać z rejestru zamkniętego. Dzisiaj zgod-
nie z tą ustawą osoba fizyczna nie może tego zrobić. 
Senator proponował, żeby osoba fizyczna, jeśli ma 
w tym interes – ten interes może np. polegać na tym, 
że ma dziecko i chce się dowiedzieć, czy ten sąsiad 
przypadkiem nie jest pedofilem byłym czy skazanym 
– miała prawo o to zapytać. Wówczas chroniono by 
odpowiednio dzieci, a rodzice mieliby możliwość…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 
12,5 minuty.)

Już kończę.
Rodzice mieliby możliwość dowiedzenia się o ta-

kiej osobie bez ogłaszania tego wszem wobec, także 
ludziom, którzy gotowi byliby takiemu człowiekowi 
wyrządzić krzywdę. Niestety, ta poprawka na posie-
dzeniu komisji nie spotkała się z poparciem, została 
odrzucona. Przykro mi. I w tej sytuacji po prostu 
trudno omawianą ustawę poprzeć. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
O zabranie głosu proszę pana senatora 

Zientarskiego.
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(senator P. Zientarski) Jeśli chodzi o kwestię rejestru publicznego, ona 
jest bardzo, bardzo kontrowersyjna. Uważam, że jest 
czas na to, bez uszczerbku dla idei, która…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
ostatnia minuta.)

Już puentuję.
Należałoby to zmienić, a – tak jak powiedziałem 

– uszczerbku dla tej ustawy z tego powodu absolutnie 
nie będzie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo panu dziękuję.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panowie 

Senatorowie!
Nic tak nie oburza jak przestępstwa brutalne, 

zwłaszcza przestępstwa seksualne wobec dzieci. 
Powinniśmy zrobić wszystko, żeby się przed takimi 
przestępstwami chronić – to jest jasne i dobrze, że 
jest ta ustawa, bo ona daje nowe instrumenty, daje 
możliwość lepszego działania. Jedno z moich pytań… 
Jedna kwestia budzi we mnie tak jak w moich przed-
mówcach pewne obawy. Naprawdę wskazanie miejsca 
zamieszkania osoby, która znajdzie się w tego rodzaju 
rejestrze… Obawiam się, że albo ja bym się wypro-
wadził, albo razem z sąsiadami zadbalibyśmy o to, 
żeby taka osoba się wyprowadziła. Jest jeszcze takie 
wyjście, że chodzilibyśmy z naszym dzieckiem bez 
przerwy za rączkę, czego nikt nie jest w stanie zrobić. 
No i co to by było za życie? Wobec tego obawiam się 
drastycznych scen, które zdarzają się już teraz.

Proszę państwa, kiedy w moim okręgu próbowano 
ustanowić ośrodek resocjalizacyjny dla przestępców, 
którzy wychodzili z więzień, żeby spróbować ich 
zaadaptować do społeczeństwa, to były takie prote-
sty, taka niechęć, że trzeba było z tego zrezygnować. 
Myślę, że trzeba takie zastrzeżenia brać pod uwagę, 
tym bardziej że nawet przestępstwa, za które wymiar 
kary wcale nie tak duży, jak w przypadku tych, o któ-
rych mówiłem… Psychopatów, którzy wielokrotnie 
mordowali, i recydywistów nie będzie w takim jaw-
nym rejestrze, a ktoś, kto dostał karę do 2 lat więzie-
nia, w tym rejestrze będzie. Jak go resocjalizować, 
skoro nie ma dla niego miejsca na ziemi? Wydaje mi 
się to po prostu absolutnie nierealne, dlatego uważam, 
że nawet jeżeli wcześniej będzie następować zatarcie, 
a zatarcie następuje po to, żeby umożliwić człowieko-
wi normalne życie… Jeżeli taki człowiek w dalszym 
ciągu będzie tkwił w rejestrze, to mu to uniemożliwi 
powrót do normalności. Wydaje mi się to źle skon-
struowane i dlatego, nie rozwodząc się… A przecież 
można by jeszcze pytać o to, co z rodzinami takich 

zamieszkania, adresu zameldowania, faktycznego ad-
resu pobytu, będzie tylko imię, nazwisko i fotografia, 
która nie zawsze musi odpowiadać rzeczywistości, 
a wiemy, że człowiek może się ucharakteryzować, 
tzn. zmienić trochę wygląd, uczesanie, dodać zarost 
itd., co zmienia wizerunek człowieka. Czy w takiej 
sytuacji, gdy będziemy mieli do czynienia tylko 
z imieniem i nazwiskiem, rejestr publiczny będzie 
skuteczny? Czy w takiej sytuacji nie dojdzie do po-
myłki?

Ja miałem taką sytuację – nie będę podawał nazwi-
ska – że w jednym areszcie śledczym w Koszalinie, 
a przyszedłem z widzeniem od prokuratora, przypro-
wadzono mi innego aresztanta o tym samym imie-
niu i nazwisku. Zdarzyło się tak w jednym areszcie 
śledczym w Koszalinie. Nie podam nazwiska, ale 
pamiętam to do dzisiaj. Czy zatem tu nie będzie do-
datkowego niebezpieczeństwa, abstrahując już od 
tych kwestii, które mogą spowodować sprzeczność 
z konwencją praw człowieka?

Panie Ministrze, Szanowni Państwo Senatorowie, 
skoro mamy bardzo dużo czasu, a mamy bardzo dłu-
gie vacatio legis, bo trzeba przygotować ten system, 
to czy nie należałoby przygotować tego już porząd-
nie. Oczywiście trzeba wdrożyć tę ideę, wdrożyć 
ten niepubliczny rejestr, ale zmienić tę kwestię, bo 
uważam, że ten wentyl bezpieczeństwa, który na 
szczęście jest, polegający na tym, że sąd może za-
decydować, aby nie umieścić nazwiska skazanego 
w tym rejestrze, chociażby ze względu na interes 
ofiary, ale nie tylko… Jest przecież tak, że również 
w przypadku warunkowego umorzenia mamy obo-
wiązek wpisać skazanego do tego rejestru publicz-
nego.

Proszę państwa, warunkowe umorzenie przy po-
ważnych przestępstwach występuje niezmiernie rzad-
ko. To już musi być sytuacja związana z minimalną 
rolą, bo są sytuacje… Ja broniłem w wielu, wielu spra-
wach związanych ze zgwałceniami i oczywiście były 
sytuacje takie, że małoletni, nieletni, chłopak, który 
ledwo skończył siedemnaście lat, a przecież w przy-
padku tego rodzaju zbrodni również po ukończeniu 
15 lat może odpowiadać jako dorosły, przy różnym 
podziale ról… Sytuacja była taka, że chłopakowi ka-
zali stać przed drzwiami, żeby pilnował, i gdyby ktoś 
szedł, miał mówić, żeby nie przeszkadzać, a koledzy 
dokonywali gwałtu. On był i jest oskarżony, a rola 
jego była minimalna. Dlatego też trzeba rzeczywiście 
dać… Po to sąd indywidualizuje kary, żeby piętnować 
tych, którzy rzeczywiście na to zasługują, to nie wy-
nika tylko z automatyzmu kwalifikacji prawnej. A tu 
mamy, tak jak podkreślam, warunkowe umorzenie 
postępowania. Nie spotkałem się, powiem szczerze, 
z takim rozstrzygnięciem w sprawie o gwałt.
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(senator M. Augustyn) mieszkać czy przebywać w naszym otoczeniu. Nie 
bałbym się też o ceny nieruchomości – z tego powodu 
rynek na pewno się nie załamie. Nie bałbym się, że 
będą lincze, bo jeżeli ma do nich dojść, to może też 
dojść w każdym innym przypadku. Przecież to też 
znamy. Pan marszałek Borowski mówił tu o broni, 
o dostępie do niej w Stanach Zjednoczonych. Myślę, 
że dzisiaj nie ma przeszkody – no, jedynie prawna – 
w regulacji tego, komu można broń dać, i sami wie-
my, szczególnie po ostatnich zamachach, że proble-
mu z bronią nie ma. Jeżeli ktoś dzisiaj będzie chciał 
wymierzyć komuś sprawiedliwość, to i tak to zrobi, 
i tak to zrobi. Jeżeli faktycznie broń byłaby gdzieś 
pod ręką, to być może do takich sytuacji dochodzi-
łoby częściej, ale na dzisiaj nikt tego nie udowodnił. 
Ameryka jest dużym krajem i popełnianych prze-
stępstw jest relatywnie dużo więcej, chociażby z racji 
wielkości tego kraju. Ale też jest to dobry przykład 
w kwestii tego, co się sprawdziło i o czym mówił 
pan minister, to znaczy że w Ameryce taki rejestr 
przyniósł korzyści, bo nastąpiło obniżenie o 60%, 
jeżeli chodzi o te przestępstwa.

Ja tak naprawdę w każdym momencie, zawsze 
bym napiętnował ludzi, którzy są na bakier z pra-
wem, nie tylko w konkretnym przypadku, jaki dzi-
siaj rozpatrujemy, ale, jak myślę, w każdym, bo to 
być może przyniosłoby pozytywne skutki. I tego 
oczekuje społeczeństwo, bo normalni ludzie nie 
godzą się na żadne akty przemocy, na akty łamania 
prawa. Chcemy czuć się bezpiecznie, chcemy żyć 
w normalnym środowisku. Jeżeli ktoś taki miał-
by pojawić się w naszym otoczeniu, to warto by 
było o tym wiedzieć. Warto wiedzieć o tym też po 
to, żebyśmy mogli ochronić siebie i własne dzieci 
uczulić na pewne sprawy. Jest to więc dodatkowa 
informacja, której ja bym się nie bał. I jeżeli ktoś 
dzisiaj będzie napiętnowany publicznie w małym 
środowisku, bo trafi do niego po skazaniu przez sąd, 
to… Ja bym się tego nie bał. I na pewno zagłosuję 
za tą ustawą.

Oczekuję od ministerstwa również zwiększenia 
kar za te i inne przestępstwa. Wiem, że to nie jest 
proste i to wymaga czasu, ale kibicuję, żeby to się 
udało – bo w tej sprawie, jak myślę, nie ma żadnego 
podziału politycznego.

To jest dobra ustawa, dziękuję za nią i na pewno 
zagłosuję na tak.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, szczególnie że 

zmieścił się pan w limicie czasowym. To chwalebne.
Pan senator Czerwiński.
(Senator Jarosław Rusiecki: Cichoń.)
Słucham?
(Senator Jarosław Rusiecki: Cichoń.)

osób, co z dziećmi takich osób. Pan minister pewnie 
powie, że sąd nie powinien… A co, jeżeli się zdarzy… 
My projektując prawo, powinniśmy brać pod uwagę 
wszystkie, w tym także trudne, okoliczności.

Panie Ministrze, należy się pochwała za tę ustawę, 
ale to bardzo poważne zastrzeżenie popycha mnie do 
tego, żeby złożyć poprawkę i żeby jednak wykreślić 
ten rejestr publiczny. Pan mówi, że nie ma danych 
wskazujących na to, żeby dochodziło do tego rodzaju 
patologii w Stanach Zjednoczonych, ale było to wiele 
razy opisywane. Wiele razy było u nas opisywane, 
że dochodzi tam do takich patologii, do kompletnej 
infamii, do kompletnego wykluczenia, do aktów prze-
mocy. To jest opisywane. Trudno mi powiedzieć, na 
ile statystycznie to jest poważny problem, ale to się 
zdarza, dlatego, jak myślę, w Polsce zdarzałoby się to 
z całą pewnością. Wnoszę poprawkę zmierzającą do 
tego, żeby usunąć art. 4 i wszystkie przepisy, które się 
z nim wiążą, z takim zastrzeżeniem, że jeśli jednak 
pojawi się poprawka, którą proponował pan senator 
Seweryński – nie wiedziałem o niej – a mianowi-
cie taka, żeby umożliwić ludziom zainteresowanym 
dostęp do rejestru niejawnego, to wówczas chętnie 
bym z wspomnianego rozwiązania rezygnował. Ale 
naprawdę apeluję do panów senatorów o namysł, że-
byśmy dobrej ustawy nie zepsuli przepisami, które są 
rodem z zupełnie innego systemu prawnego, gdzie są 
przepisy… Skuteczność tych przepisów – bo o trzeba 
by tu pytać, Panie Ministrze – pan chwalił, a przecież 
tam w dalszym ciągu jest lawina, masa przestępczości 
tego rzeczonego typu. A więc jak to jest z tą sku-
tecznością? Można mieć co do tego bardzo poważne 
wątpliwości.

Składam poprawkę, wierząc, Panie Ministrze, że 
korzystając z tego okresu, który jeszcze jest i o któ-
rym przypominał pan senator Zientarski… Bo jest 
czas do namysłu. A w takiej postaci absolutnie dobra 
ustawa nie może być poparta, właśnie ze względu na 
wspominaną wadę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku, za udzielenie głosu.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
To dobra ustawa i na pewno zagłosuję za nią. Nie 

bałbym się, w przeciwieństwie do niektórych moich 
kolegów, że będziemy się dzisiaj rozczulać i martwić 
o osoby, które popełniły przestępstwo, zostaną ska-
zane, a otoczenie się dowie, że być może mogą one 
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(wicemarszałek A. Bielan) sprawcy, ujawnia się, jaki czyn popełnił, za co został 
skazany i jak wysoki jest wymiar kary, to rzeczy-
wiście jest to środek zbliżony do tego, co w prawie 
karnym się nazywa środkami dodatkowymi, czyli 
tego, co się dawniej nazywało karami dodatkowymi 
w kodeksie karnym.

Podobnie w Niemczech również ten rejestr jest 
dostępny jedynie dla organów ścigania, dla sądów 
i podobnych władz.

Jedynie – zresztą pan minister się powoływał na 
Stany Zjednoczone – w Stanach Zjednoczonych re-
jestr ma podobny charakter do charakteru naszego 
rejestru, tego publicznego. No i tutaj rzeczywiście 
idziemy tropem Stanów Zjednoczonych. Tak jak nie 
uważałem za chwalebne pójście tym tropem w spra-
wie procedury karnej, kiedy to wprowadzaliśmy po-
stępowanie kontradyktoryjne, wzorowane na systemie 
amerykańskim, tak i tutaj też trzeba mieć, że tak po-
wiem, rękę na pulsie i przy stosowaniu tego syste-
mu, który jest bardzo podobny do systemu w Stanach 
Zjednoczonych, bacznie się przyglądać temu, jak to 
będzie funkcjonowało. Bo system amerykański ma 
całkiem inną tradycję prawną, kulturową, całkiem 
inne otoczenie społeczne. Jest to system bardzo re-
strykcyjny, jeśli chodzi o prawo karne. Chyba wszy-
scy znamy te słynne orzeczenia sądów amerykań-
skich, w których się kogoś skazuje po kilkakroć na 
kary, które przekraczają długość życia człowieka. Tak 
że te wzory amerykańskie niekoniecznie muszą się 
sprawdzać w Europie, a zwłaszcza w Polsce. Ale, jak 
powiadam, mając świadomość różnic pomiędzy re-
gulacjami występującymi w Europie Zachodniej a tą, 
którą my przyjmujemy, wzorowaną na regulacjach 
stosowanych w Stanach Zjednoczonych, uważam, że 
ta ustawa zasługuje na przyjęcie. Będzie to zapewne 
środek, który z jednej strony będzie odstręczał spraw-
ców od pójścia drogą recydywy, a z drugiej strony bę-
dzie ułatwiał organom ścigania i sądom wykrywanie 
sprawców i podejmowanie działań zapobiegawczych. 
Jak powiedziałem, mam pewne obawy – te obawy 
wyrażał tu także pan senator Borowski – jedynie co 
do tego, jak to zostanie w naszej społeczności przy-
jęte. Ale zapewnienie skutecznej ochrony dzieciom 
przed tymi najbardziej ohydnymi przestępstwami ma 
swoją cenę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja w pełni popieram założenia tej ustawy i, mówiąc 

ogólnie, jej kształt. Uważam, że w Polsce już dawno 

A, przepraszam, jeszcze pan senator Cichoń. 
Bardzo przepraszam, Panie Senatorze.

Oczywiście teraz senator Cichoń, a przygotowuje 
się pan senator Czerwiński.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Przestępstwa przeciwko najsłabszym, i to w do-

datku o charakterze seksualnym, są jednymi z naj-
bardziej odrażających i zasługujących nie tylko na 
ukaranie, ale rzeczywiście na podejmowanie dzia-
łań prewencyjnych, które w szczególności miałyby 
zapobiec popełnieniu tych przestępstw, a zwłaszcza 
recydywie sprawców, którzy już je popełnili. Stąd to 
rozwiązanie, które przyjmujemy, jest jak najbardziej 
odpowiedzią na potrzebę chwili i jest rozwiązaniem, 
które nie jest, bym powiedział, nowatorskie w sto-
sunku do tych, jakie są przyjmowane na świecie. 
Aczkolwiek zaraz powiem, w którym punkcie jest 
nowatorskie i w którym punkcie może wzbudzać 
pewne obawy, a jeśli nie wzbudzać obawy, to pobu-
dzać nas do tego, żeby po przyjęciu tej ustawy śledzić 
dokładnie funkcjonowanie jej w praktyce, tak żeby 
potem ewentualnie dokonać pewnych modyfikacji.

Chciałbym przypomnieć przede wszystkim, że 
na świecie podobne rozwiązania, ale różniące się od 
naszego, są stosowane. I tak np. we Francji jest sto-
sowany ten system, co zresztą zostało przytoczone 
przy okazji sprawy Gardel przeciwko Francji, w któ-
rej trybunał strasburski się wypowiedział, że rejestr 
nie może być traktowany jako kara, a tym samym nie 
ma do niego zastosowania zasada zakazu retroakcyj-
nego działania prawa karnego, czyli stosowania go 
do osób, które przed wejściem w życie tego rejestru 
zostały skazane za przestępstwa.

Ale chciałbym tu przypomnieć istotną różnicę, 
jaka tam występuje, w stosunku do naszej propozycji 
co do tego punktu, w którym wprowadzamy rejestr 
publiczny. Mianowicie we Francji ten rejestr odpo-
wiada naszemu rejestrowi o ograniczonym charak-
terze, albowiem jest on dostępny jedynie dla policji, 
dla sądów i podobnych organów publicznych, ale nie 
ma charakteru publicznego, czyli nie jest dostępny 
dla każdego. Stąd zresztą trybunał podkreślił w tej 
sprawie, która dotyczyła nie tylko kwestii zasady 
retroaktywności, ale również kwestii, czy aby taka 
rejestracja nie narusza art. 8 europejskiej konwencji 
praw człowieka, który stanowi o prawie do posza-
nowania prywatności… No bo trzeba sobie otwarcie 
powiedzieć, że tego typu rejestr, zwłaszcza o charak-
terze publicznym, jest zbliżony do podania wyroku do 
publicznej wiadomości. Jeżeli się ujawnia fotografię 
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(senator J. Czerwiński) przepisy, powiedzmy, techniczne, które umożliwiają 
wydanie rozporządzeń wykonawczych i budowę bazy 
danych? Po prostu wykonanie technicznych zadań, 
które stoją przed panem.

Druga kwestia jest związana z zakresem podmio-
towym ustawy, właściwie przedmiotowym, ale to po 
części jest również zakres podmiotowy. Otóż w prze-
pisach materialnych… Chodzi mi, żeby było jasne, 
o rejestr publiczny, ponieważ on wzbudza największe 
kontrowersje, on będzie najbardziej, powiedziałbym, 
obserwowany, jakiekolwiek pomyłki czy potknięcia 
przy jego wprowadzaniu w życie będą wykorzysty-
wane przeciwko tej ustawie. Z góry powiem, że wg 
mnie jest to nieuprawnione. Pytanie jest takie: czy 
rzeczywiście zamiarem ustawodawcy było, aby za-
kres podmiotowy, jeśli chodzi o przepisy materialne, 
dotyczący osób, których dane będą umieszczane w re-
jestrze publicznym określonym w art. 6 ust. 2 – chodzi 
o dane osób, które będą na bieżąco wprowadzane do 
rejestru publicznego – różnił się od zakresu podmio-
towego dotyczącego tych osób, które wcześniej pewne 
przestępstwa popełniły i które w art. 27 są inaczej 
określone? Chodzi dokładnie o art. 27 ust. 1 pkt 2. 
Tu jest odwołanie do art. 27 ust. 1 pkt 1 lit. a i lit. d. 
Lit. a konsumuje część zakresu podmiotowego z art. 6 
ust. 2, lit. d – tak sobie, a ponadto te zakresy nie po-
krywają się w całości, one się troszeczkę rozjeżdżają. 
Być może był to zamierzony zabieg ustawodawcy. 
Wtedy można się z tym zgodzić, ale, jak mówię, to 
rodzi pewne niepokoje.

Wreszcie kwestia ostatnia, trzecia, i w związ-
ku z tym będę składał poprawki. Otóż chodzi tutaj 
o art. 7 ust. 3; są tu wskazane dane, które mają być 
umieszczone w rejestrze publicznym, czyli tym po-
wszechnie dostępnym. Ale niestety… No, ten artykuł 
był uzdrawiany m.in. przez poprawki, które zostały 
przez ministerstwo zgłoszone i które już w tej chwili 
mamy… zaakceptowała je komisja. Otóż w pierwot-
nym brzmieniu ust. 3 w art. 7 w rejestrze publicznym 
miały być umieszczane dane osób z rejestru o dostępie 
ograniczonym. To są dwa różne rejestry. Rejestr osób 
o dostępie ograniczonym, strzelam, to może być około 
10 tysięcy osób, a rejestr publiczny będzie oczywiście 
znacznie węższy, to będzie, strzelam, 100 osób. Więc 
jaki jest sens, żeby zamieszczać w rejestrze publicz-
nym dane osób z rejestru o dostępie ograniczonym, 
powoływać się na ten zakres podmiotowy w artykule, 
w ustępie, który mówi o rejestrze publicznym?

To w tekście pierwotnym było w ogóle wykośla-
wione, a po poprawce nr 2, którą, tak jak powiedzia-
łem, zaakceptowała komisja, jest już nieco uzdro-
wione, ale w dalszym ciągu w rejestrze publicznym, 
zacytuję, „zamieszcza się wymienione w ust. 1 i 2 
dane o osobie ujętej w rejestrze, o której mowa 
w art. 6 ust. 1 pkty 1–3”. A art. 6 ust. 1 pkty 1–3 to 
są dane z rejestru ograniczonego, tego zawierające-

powinniśmy byli przykładać większą wagę do praw 
ofiar przestępstw, a nie tych, którzy te przestępstwa 
popełniają. Dlatego na pewno będę głosował za tą 
ustawą. Ale chciałbym, żeby ta ustawa, po pierwsze, 
nie wzbudzała zbyt dużych kontrowersji i żeby była 
wykonalna, to po drugie, tzn. żeby można ją było sto-
sować i żeby nie było problemów z jej wejściem w ży-
cie. Dlatego mam trzy uwagi, z których dwie, myślę, 
są do rozważenia przez pana ministra i ewentualnego 
ustosunkowania się, zaś jedna dotyczy pewnej wady, 
którą, moim zdaniem, należałoby wyeliminować, np. 
poprzez przyjęcie poprawki, którą zgłoszę.

Uwaga pierwsza dotyczy terminu wejścia w ży-
cie tej ustawy. Dobrze, że jest długie, ponadroczne 
vacatio legis i dobrze, że podmioty, które mogą się 
zetknąć z działaniem tej ustawy, nie będą zaskaki-
wane. Tyle tylko, że na proces wprowadzania w życie 
tej ustawy tak naprawdę będą się składały dwa etapy 
przejściowe. Pierwszy to będzie budowanie dwóch 
baz danych – rejestru z dostępem ograniczonym i re-
jestru publicznego – na podstawie wcześniej wyda-
nych odpowiednich rozporządzeń ministra, z czym są 
zazwyczaj największe problemy. Zresztą tego rodzaju 
problemy, tzn. problemy natury technicznej, zawsze 
się pojawiają. Chodzi o system informatyczny, o to, 
żeby te bazy były kompletne, przejrzyste, żeby można 
się było do nich dostać przez internet, żeby ten system 
po prostu dobrze działał. Oczywiście takie bazy się 
testuje na jakichś danych, nazwijmy to, spreparowa-
nych czy przykładowych. A drugi etap to jest wypeł-
nianie tego rejestru konkretnymi danymi osób, które 
są wskazane w art. 27, czyli które wcześniej popełniły 
przestępstwa, oczywiście będą to dane wybiórcze. 
Tylko pytanie, Panie Ministrze, jest takie: czy zamiast 
tylko jednej daty wejścia ustawy w życie, bez wcze-
śniejszych terminów wydania rozporządzeń przez 
ministra, co by umożliwiło wcześniejszą budowę sys-
temu tych baz danych i testowanie go, powiedzmy, 
w otoczeniu zewnętrznym, informatycznym… Czy 
nie byłoby wskazane… Chodzi o to, żeby umożliwić 
przetestowanie tego systemu np. pół roku wcześniej, 
czyli najpierw prawo, rozporządzenia wykonawcze, 
delegacje do tych rozporządzeń, które mamy, potem 
czynności faktyczne, i jak ustawa wchodzi w życie, 
to wtedy możemy system wypełniać danymi, o co 
nam oczywiście chodzi, czyli danymi sprzed wejścia 
w życie ustawy – to załatwia nam art. 27 – i potem 
już na bieżąco tymi, które niestety pewnie się będą 
pojawiać, miejmy nadzieję, że w coraz mniejszej licz-
bie, bo temu właśnie ten rejestr ma zapobiegać. Czyli 
chodzi o przepisy materialne.

Reasumując… Czy nie uważa pan minister, że 
powinno się wprowadzić wyłączenia od daty wej-
ścia ustawy w życie, by wcześniej weszły w życie 
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(senator J. Czerwiński) wość na własną rękę. Przynajmniej tego unikniemy. 
Tak jak powiadam, nie jest to idealne rozwiązanie, 
ale jest ono kompromisowe i zapewniające, z całą 
pewnością zapewniające ochronę, o którą tu chodziło. 
To jest pierwsza sprawa.

Sprawa druga, o której chciałbym powiedzieć, 
jest taka. Niestety to jest u nas zbyt częsta prakty-
ka. To jest poważna ustawa, prawnie skompliko-
wana, ona nie jest prosta, dotyczy to zarówno typu 
przestępstw, jak i danych, które się tam umieszcza, 
tych wszystkich map itd. Zajrzałem na stronę in-
ternetową Sejmu, do informacji na temat procesu 
legislacyjnego i nie zauważyłem tam żadnych opinii 
zewnętrznych. U nas też takowych nie było. Muszę 
powiedzieć, że w przypadku takiej ustawy to nie 
powinno się zdarzyć.

(Senator Robert Mamątow: Ale posłowie nie mieli 
wątpliwości. Przyjęli jednogłośnie.)

(Głos z sali: Były opinie.)
Nie ma ich na sejmowej stronie internetowej.
(Głos z sali: Techniczny błąd.)
Może to jest techniczny błąd. Jeżeli tak, to oczy-

wiście wycofuję się z tego, ale tak czy owak nie 
sposób do nich dotrzeć, a w przypadku tego rodzaju 
ustaw to przynajmniej u nas one powinny być po to, 
żebyśmy się zorientowali, jakie są opinie kongrega-
cji prawniczych, że tak powiem, które mają z tym 
do czynienia przecież na co dzień, także rzecznika 
praw obywatelskich, krótko mówiąc, tych instytu-
cji, które tu absolutnie powinny się wypowiedzieć. 
My działamy tu trochę w ciemno. Każdemu coś 
się wydaje, raz może mieć rację, drugi raz może 
nie mieć racji, a pewnych rzeczy może w ogóle 
nie zauważyć. Dlatego, Panie Marszałku, zwracam 
uwagę, że przy tego rodzaju ustawach o takie opinie 
jednak trzeba zadbać. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dzień dobry… (Wesołość na sali) To znaczy dzię-

kuję bardzo, Panie Marszałku.
(Senator Marek Borowski: Dobry wieczór.)
Dobry wieczór, tak.
(Senator Robert Mamątow: O tej porze wszystko 

może się zdarzyć.)
(Senator Jarosław Rusiecki: Możemy kontynu-

ować, Panie Marszałku.)
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję również, że wnioski o charakterze le-

gislacyjnym na piśmie złożyli senatorowie Rulewski, 
Borowski, Borusewicz i Florek.

(Senator Marek Borowski: A Czerwiński?)
(Senator Krystian Probierz: Senator Czerwiński 

również.)
Tak, również senator Czerwiński. Ma pan rację.
Zamykam dyskusję.

go więcej osób. Dlatego proponuję poprawkę, która 
usunęłaby tę pewnego rodzaju nieścisłość, bo, jak 
mówię, ta nieścisłość mogłaby służyć, nie daj Boże, 
do prób podważenia tej ustawy. Taką nieścisłość 
należy wg mnie wyeliminować. Teraz mamy na to 
czas, dlatego taką poprawkę składam na ręce pana 
marszałka. Chodzi o to, żeby w art. 7 ust. 3 odwołać 
się do zakresu podmiotowego, który jest budowany 
dla rejestru publicznego, a ten zakres podmiotowy 
jest wskazywany w art. 6, ale nie ust. 1, tylko ust. 2.

I ostatnia kwestia, już natury porządkowej. W tym 
tekście w dalszym ciągu zostało słowo „zamieszcza”, 
chociaż powinno być „gromadzi”, bo te same terminy 
powinny oznaczać to samo. W ustawie ogólnie po-
sługujemy się dwoma terminami: „gromadzi” i „za-
mieszcza”, które tak naprawdę oznaczają to samo, ale 
ponieważ w całym art. 7 używamy terminu, pojęcia 
„zamieszcza”, wobec tego zostawiamy je tutaj. Nie 
jest on wtedy spójny z art. 6, gdyż tam jest mowa 
o gromadzeniu danych, tyle że myślę, nie ma to aż 
tak wielkiego znaczenia, zaś ta poprawka według 
mnie uzdrawia tekst ustawy i powoduje, że on będzie 
bardziej czytelny. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan marszałek Borowski po raz drugi, tak? 5 mi-

nut.

Senator Marek Borowski:
Chciałbym powiedzieć, że złożyłem poprawkę, 

o której wspominałem, a która była poprawką pana 
senatora Seweryńskiego. Przypomnę, że polega ona 
na tym, że rejestru publicznego, czyli po prostu zdjęć 
i nazwisk, w internecie nie ma, zaś osoby zaintereso-
wane, osoby, które mają w tym interes – mówimy tu 
przede wszystkim o rodzicach, to o nich tu głównie 
chodziło – będą miały prawo, którego nie mają w tej 
chwili, dostępu do rejestru zamkniętego i będą mogły 
dowiedzieć się, uzyskać informacje o określonych 
osobach, o tym, czy były one karane za tego rodzaju 
przestępstwa, czy też nie.

Oczywiście to rozwiązanie nie jest idealne, ja ge-
neralnie jestem za wykreśleniem rejestru publicznego 
w ogóle, ale to jest jakieś kompromisowe rozwiązanie. 
Ono nie jest idealne, dlatego że gdy rodzic się dowie, 
to oczywiście poinformuje sąsiadów i jakby część 
problemu i tak będziemy mieli, ale nie cały, ponieważ 
pojawienie się takiego rejestru na stronie internetowej 
to będzie swego rodzaju sensacja, to będzie coś, czym 
natychmiast zaczną się interesować wszyscy, w tym 
niestety także ci, którzy lubią wymierzać sprawiedli-
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(wicemarszałek A. Bielan) Wobec tego przejdziemy do komunikatów.
Bardzo proszę.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do 
ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestęp-
czością na tle seksualnym, druk nr 129, odbędzie się 
jutro, to jest w piątek, o godzinie 8.15 w sali nr 182.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00. 

Dobranoc.
(Głosy z sali: Dobranoc.)

Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 
do przedstawionych wniosków? Nie.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-
rze legislacyjnym, proszę Komisję Ustawodawczą 
oraz Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie wspólnego sprawoz-
dania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwartego 
porządku…

(Głos z sali: Kończymy.)
Kończymy?
(Głos z sali: Komunikaty.)

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 46)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc, 

Bogdan Borusewicz i Grzegorz Czelej)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Proszę państwa, ogłaszam 15-minutową przerwę, 

do godziny 9.15. Dziękuję.
(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 00  

do godziny 9 minut 15)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich prze-
mieszczania się przez to terytorium.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 126, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 126 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Obrony 
Narodowej, pana senatora Rafała Ślusarza, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Rafał Ślusarz:
Panie Marszałku! Szanowni Goście! Panie 

i Panowie Senatorowie!
Przypadło mi w udziale przedstawić państwu no-

welizację ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych 
na terytorium Rzeczypospolitej i o zasadach prze-
mieszczania się tych wojsk po tym terytorium. Jest to 
przedłożenie rządowe, jak pan marszałek wspomniał, 
druk senacki nr 126, druk sejmowy nr 295 i 358. Sejm 
przyjął ustawę na piętnastym posiedzeniu 31 marca. 
Komisja Obrony Narodowej rozpatrywała ten projekt 
13 kwietnia 2016 r.

Proszę państwa, kwestia pobytu wojsk obcych 
na terytorium Rzeczypospolitej uregulowana jest 
podwójnie, w zależności od sytuacji, czy chodzi 

o czas pokoju, czy o czas wojny. Pobyt wojsk ob-
cych na terytorium Rzeczypospolitej w czasie po-
koju reguluje między innymi nowelizowana ustawa, 
natomiast zasady pobytu wojsk obcych na terytorium 
Rzeczypospolitej w czasie wojny reguluje ratyfikowa-
ny przez Polskę Traktat Północnoatlantycki, a zwłasz-
cza słynny art. 5.

Wydaje się, że takie binarne uregulowanie 
tych spraw ze względu na to, co obserwujemy 
w świecie, jak przebiegają obecnie konflikty, jest 
niewystarczające. Mamy do czynienia z konflikta-
mi, które są niewątpliwą agresją jednego państwa 
na drugie, ale nie wypełniają kryterium konflik-
tu zbrojnego, tak jak jest on opisany w Traktacie 
Północnoatlantyckim. Używa się tu różnych okre-
śleń, gdyż samo zjawisko może przybierać różne 
formy – mówimy o wojnie podprogowej, mówimy 
o wojnie hybrydowej, o wojnie niekonwencjonal-ej, o wojnie niekonwencjonal-
nej, te działania mogą być też kamuflowane pod 
postacią konfliktu wewnętrznego. Brak w polskim 
ustawodawstwie regulacji tej kwestii może zachę-
cać potencjalnego przeciwnika do podjęcia takich 
działań przeciwko Polsce. Brak tego typu regulacji 
może również tworzyć niedogodną sytuację dla 
naszych sojuszników, którzy mieliby opory przed 
włączeniem się z pomocą polskim siłom zbrojnym 
w sytuacji, kiedy niepewna byłaby legitymizacja 
tego typu działań. Wobec tego, zgodnie z łacińską 
maksymą si vis pacem, para bellum – jeśli chcesz 
żyć w pokoju, szykuj się do wojny – rząd polski już 
w poprzedniej kadencji rozpoczął, wspólnie z so-
jusznikami, uczestniczenie w zamierzeniach, któ-
re mają nazwę „Plan działań na rzecz gotowości” 
i zmierzają do tego, aby te kwestie w narodowych 
prawodawstwach uregulować.

Taką regulację można postrzegać jako zwięk-
szenie bezpieczeństwa Polski, choćby poprzez 
sam fakt odstraszania – potencjalny przeciwnik 
w tym momencie na pewno będzie musiał kal-
kulować ryzyko konfliktu z siłami sojuszników 
Polski. A równocześnie jest to pomoc dla naszych 
sojuszników, aby tym łatwiej włączyć się w pomoc 
polskim siłom zbrojnym.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

(senator sprawozdawca R. Ślusarz) Legislatorzy Ministerstwa Obrony Narodowej nie 
zgadzają się z argumentacją Biura Legislacyjnego 
i uważają, że, po pierwsze, art. 13 dotyczy służbo-
wego użycia broni, a więc pozostawienie tego za-
pisu dotyczyłoby bardzo ograniczonych warunków 
używania broni; krótko mówiąc, wiązałoby ręce 
obcym siłom zbrojnym. Po drugie, intencja ust. 3 
jest taka, aby uprawnienia wojsk obcych w czasie 
pomocy sojuszniczej były analogiczne do upraw-
nień, jakie posiadają polskie siły zbrojne. Te upraw-
nienia dla Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju są opi-
sane w szeregu innych ustaw: w ustawie o Policji, 
w ustawie o stanie wyjątkowym, w ustawie o stanie 
wojennym, w ustawie o Straży Granicznej. Pan pre-
zydent swoją zgodą określałby, które uprawnienia 
Siłom Zbrojnym RP przysługują, i te uprawnienia 
na mocy tych przepisów byłyby uprawnieniami dla 
wojsk obcych do używania broni.

Komisja Obrony Narodowej, wysłuchawszy obu 
stron, odrzuciła poprawkę proponowaną przez legi-
slatora, rekomendując – 5 senatorów głosowało za, 
4 wstrzymało się – Wysokiej Izbie przyjęcie usta-
wy w formie zaproponowanej przez legislatorów 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora.

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

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

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister obrony 
narodowej.

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

Witam na posiedzeniu podsekretarza stanu, pana 
ministra Tomasza Szatkowskiego.

Panie Ministrze, czy pan chce zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 

Narodowej Tomasz Szatkowski. Nie, dziękuję.)
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Otwieram dyskusję.
Do głosu zapisał się pan senator Bogdan Klich. 

Bardzo proszę.

Konstrukcja nowelizacji jest taka, że do obecnej 
ustawy dołącza się jeden artykuł – art. 3a, który za-
wiera pięć ustępów. W ust. 1 podana jest procedura 
określająca, które organy władzy państwowej są kom-
petentne do tego, aby uznać sytuację za wymagającą 
pomocy sojuszników. I ta procedura jest taka, że oso-
ba kierująca Siłami Zbrojnymi RP w czasie pokoju, 
czyli minister obrony narodowej, za zgodą osoby, 
która odpowiada za bezpieczeństwo zewnętrzne i we-
wnętrzne kraju oraz za politykę zagraniczną, czyli 
premiera, zwraca się do zwierzchnika Sił Zbrojnych 
RP w czasie pokoju, czyli prezydenta, o wyrażenie 
zgody na udział wojsk obcych jako sojuszników we 
wzmacnianiu wojskowym polskich sił zbrojnych.

Ust. 2 stanowi, że ta zgoda określa cel i upraw-
nienia tych wojsk.

Ust. 3 reguluje to, że uprawnienia wojsk ob-
cych będą analogiczne do uprawnień polskich Sił 
Zbrojnych.

Ust. 4 stanowi, że o wyrażonej zgodzie pan pre-
zydent niezwłocznie powiadamia marszałków Sejmu 
i Senatu.

Ust. 5 reguluje kwestię związaną z użyciem broni 
przez wojska obce na terytorium Rzeczypospolitej 
– zawiesza działanie art. 13 w odniesieniu do zasad 
użycia broni przez wojska obce na terytorium Polski.

Komisja obrony, jak wspomniałem, dnia 
13 kwietnia analizowała tę ustawę, głównie oma-
wiając wątpliwości Biura Legislacyjnego dotyczące 
wspomnianego ust. 5. Propozycja legislatora była 
taka, aby nie zawieszać działania art. 13 ust. 1 pkt 3. 
Proszę państwa, konstrukcja art. 13 jest taka, że 
w ust. 1 pkt 3 pozwala się wojskom obcym na uży-
cie broni z zastrzeżeniem ust. 3, a ust. 3 opisuje, 
w jakich sytuacjach wojska obce mogą na terenie 
Rzeczypospolitej używać broni, stanowiąc, że mogą 
to robić na terenie miejsc pobytu, w trakcie prze-
marszu i w trakcie ćwiczeń. W dwóch miejscach zo-
stało więc zapisane… W pierwszym miejscu mowa 
jest o zgodzie na użycie broni, a w drugim miejscu 
następuje określenie, w jakich sytuacjach ta broń 
może być użyta. Intencją legislatorów ministerstwa 
obrony było to, żeby cały ten zapis nie funkcjonował 
w przypadku tej zgody, zaś wedle tego, do czego 
próbował nas przekonać legislator senacki, zawie-
szenie obu tych zapisów, czyli zgody na użycie broni 
i określenia warunków, w jakich ta broń może być 
użyta, spowoduje, że używanie broni przez wojska 
obce na terenie Rzeczypospolitej będzie niemożliwe. 
Chodzi o to, że gdyby prezydent nie mógł udzielić 
zgody na użycie broni, to byłoby kompletne odejście 
od tej zasady, którą chcemy tutaj stworzyć, czyli od 
tego, żeby dać możliwość działania wojskom so-
juszniczym.
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oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

chwilę zaproponowana, tak aby naprawdę żadnych 
wątpliwości legislacyjnych nie było.

Konkludując, chcę powiedzieć, że to jest ustawa 
fundamentalna, ważna dla naszego bezpieczeństwa 
narodowego. To bardzo dobrze, że przedkładana jest 
na sali senackiej, ale potraktujmy poważnie wątpli-
wości Biura Legislacyjnego. Dziękuję bardzo, Pani 
Marszałek.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu poproszę pana senatora Macieja 

Grubskiego.

Senator Maciej Grubski:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie 

Ministrze!
Idąc tokiem myślenia pana senatora Klicha, po-

wiem, że naszym zdaniem troszeczkę pochopnie podję-
liśmy jako komisja decyzję o tym, żeby zgodzić się na 
to, aby wyeliminować art. 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy. 
Ja chciałbym ponownie zgłosić poprawkę, bo myślę, że 
ponownie powinniśmy się nad tą sprawą zastanowić. 
Chodzi o to niebezpieczeństwo, o którym mówił pan 
minister Klich, że zapadnie decyzja pana prezydenta 
o tym, iż użycie broni i środków przymusu jest możli-
we, przy czym ustawowo będzie to zabronione. Dlatego 
wnoszę poprawkę o treści: w art. 1, w art. 3a ust. 5 
wyrazy „przepisów art. 13 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3” 
zastępuje się wyrazami „przepisu art. 13 ust. 3”.

Również chciałbym wyrazić swoje zadowolenie 
z tego, że taka ustawa będzie funkcjonowała. To jest 
bardzo potrzebna ustawa, dziękujemy ministerstwu 
za jej przedstawienie.

Jeszcze raz bardzo proszę komisję, która się zbie-
rze, o to, aby ponownie zastanowiła się nad tą popraw-
ką. Dziękuję bardzo. I składam poprawkę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Maciej Łuczak 

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

na piśmie złożył pan senator Maciej Grubski.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-

nej.…
(Głos z sali: Jeszcze skierowanie do komisji…)

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
To jest bardzo ważna ustawa, bardzo ważna ze 

względu na charakter współczesnych działań zbroj-
nych. Nasz klub w pełni ją popiera.

Ona jest ważna w czasie pokoju, jest ważna tak-
że w czasie kryzysu. Umożliwia ona dobre współ-
działanie naszych wojsk z wojskami sojuszniczy-
mi. Umożliwia także używanie broni przez wojska 
sojusznicze na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
wtedy, kiedy odbywają się ćwiczenia. A przecież 
wiemy o tym, że w ostatnich latach, w ostatnich 
2 latach liczba tych ćwiczeń narastała w sposób 
gwałtowny i była to odpowiedź na agresywne dzia-
łania Rosji, jej inwazję na Ukrainę. W roku ubie-
głym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przeby-
wała ogromna liczba żołnierzy wojsk sojuszniczych 
z wielu krajów sojuszniczych, nie tylko żołnierzy 
amerykańskich, bo byli tu i Francuzi, i Holendrzy, 
i Brytyjczycy, i Kanadyjczycy, i przedstawiciele 
innych krajów. A zatem ta ustawa umożliwia pro-
wadzenie w czasie pokoju ćwiczeń z użyciem bro-
ni, które są elementem odstraszania, współczesnej 
polityki odstraszania.

Ustawa umożliwia także, co równie ważne, współ-
działanie w trakcie kryzysu w odpieraniu ewentu-
alnego ataku o charakterze niekonwencjonalnym, 
nazywanego często hybrydowym, czyli takiego, 
w przypadku którego wojsko musi reagować bardzo 
szybko, bardzo skutecznie, w sposób niezmasowany, 
ale na pewno musi być dobrze zgrane, a interopera-
cyjność poszczególnych pododdziałów narodowych 
jest warunkiem skuteczności działań. Każdy żołnierz 
nosi w kieszeni rules of engagement, czyli zasady 
użycia broni, i musi dokładnie wiedzieć, kiedy tej 
broni wolno mu użyć, a kiedy nie, nie ma więc czasu 
na to, żeby te zasady użycia broni w ostatniej chwili 
określać. Dlatego też odpowiednio wcześniej muszą 
być w tym celu przygotowane przepisy, a żołnierze 
muszą je znać. Muszą je znać zarówno żołnierze pol-
scy, jak i żołnierze sojuszniczy. Dlatego też znaczenie 
tej ustawy, powtórzę to raz jeszcze, jest ogromne.

Równie ważne jest to, aby nie było wątpliwości co 
do jej spójności legislacyjnej, dlatego przedstawiciele 
Platformy Obywatelskiej w komisji wyrazili te wąt-
pliwości, o których wspomniał senator sprawozdaw-
ca, na podstawie przedłożenia Biura Legislacyjnego. 
Dobrze by było, gdybyśmy się nad nimi pochylili 
i gdyby stąd, z Senatu, wyszła ustawa, która będzie 
w pełni – zaznaczam: w pełni – przekonująca dla 
każdego: dla nas, dla pana prezydenta, dla opinii pu-
blicznej i w końcu dla samych żołnierzy, którzy bronią 
się posługują. I dlatego bardzo bym apelował do całej 
sali, aby raz jeszcze rozważyć te wątpliwości Biura 
Legislacyjnego i przyjąć poprawkę, która będzie za 
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obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

(wicemarszałek M. Koc) Jeszcze raz proszę Komisję Obrony Narodowej 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piąte-
go porządku obrad: ustawa o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 132, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 132 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Sprawozdawca  
Piotr Zientarski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!
Myślę, że ustawa nie wymaga szczegółowego oma-

wiania, ponieważ jest to nasza inicjatywa, senacka ini-
cjatywa ustawy o zakazie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Komisja po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm 
ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub in-
nego systemu totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pro-
ponuje wprowadzenie 2 poprawek. Jedna z nich ma 
charakter de facto czysto legislacyjny, zaś druga jest 
poprawką dość istotną, ponieważ to jest poprawka, 
która eliminuje wątpliwości co do bezpłatności ujaw-
niania w księgach wieczystych tych zmian.

Krótko mówiąc: ustawa zakłada zakaz nadawania 
przez jednostki samorządu terytorialnego budowlom, 
obiektom, urządzeniom użyteczności publicznej – 
w tym drogom, ulicom, mostom, placom – nazw, 
które upamiętniają lub propagują osoby, organizacje, 
wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub 
inny ustrój totalitarny. W przypadku nadania nazwy 
propagującej ustrój totalitarny wojewoda, korzystając 
ze swych uprawnień nadzorczych, będzie uchylał nie-
zgodne z prawem uchwały, a następnie w przypadku, 
gdy organ odpowiedniego samorządu terytorialnego 
nie nada nowej nazwy, nada nazwę zarządzeniem 
zastępczym.

Ustawa wprowadza 12-miesięczny termin na wy-
eliminowanie przez samorządy nazw propagujących 
ustrój totalitarny, które jeszcze obowiązują.

Procedura zakłada, że w przypadku bezczynności 
jednostek samorządu terytorialnego wojewoda nada 
nazwę zgodną z prawem, wydając, jak wspomniałem 

Dobrze, przepraszam. Ponieważ zostały zgłoszone 
wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję 
Obrony Narodowej o ustosunkowanie się do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 
do przedstawionych wniosków?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Tomasz Szatkowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Chciałbym powiedzieć, że my oczywiście analizo-

waliśmy tę uwagę legislatorów. Chciałbym zauważyć, 
że ani Rządowe Centrum Legislacji, ani sejmowe 
biuro analiz nie uznały, że ta uwaga jest zasadna. To 
po pierwsze.

Po drugie, ten artykuł, który w związku z tym 
konkretnym przypadkiem miałby być uchylany, 
dotyczy czegoś zupełnie innego, a mianowicie sy-
tuacji, w której wojska sojusznicze przemieszczają 
się na teren Polski jedynie na czas ćwiczeń. Chodzi 
o zupełnie pokojową, niebojową sytuację. Dlatego 
ten artykuł, ust. 1 dotyczy sytuacji wykorzystania 
broni w czasie wykonywania zadań służbowych, co 
oznacza, że z góry uniemożliwia się użycie broni 
poza tzw. czasem zadań służbowych. W wojsku ten 
termin oznacza… Wykonywanie zadań służbowych 
jest ograniczone np. do ćwiczeń na poligonie. To po 
pierwsze. Po drugie, wspomniany wcześniej ust. 1 
pkt 3 tak naprawdę ogranicza możliwości użycia broni 
do bardzo konkretnych sytuacji, związanych właśnie 
z wykonywaniem ćwiczeń, z wykonywaniem prze-
marszów.

Celem wspomnianej regulacji jest stworzenie od-
rębnego trybu użycia broni przez wojska sojusznicze, 
takiego użycia, które będzie regulowane w sposób 
analogiczny do użycia broni przez nasze siły zbrojne 
w czasie pokoju. Chodzi o to, aby w opisanym przez 
pana senatora sprawozdawcę trybie prezydent mógł 
udzielić wojskom sojuszniczym mandatu do użycia 
broni w sposób co najwyżej zgodny z trybem obowią-
zującym dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
ale z kolei wykraczający poza to, co jest możliwe 
w czasie pokoju.

Stanowisko rządu jest takie: uważamy, że te po-
prawki są niezasadne. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję przedstawicielowi rządu.
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16. posiedzenie Senatu w dniu 29 kwietnia 2016 r. 
Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,  

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

(senator sprawozdawca P. Zientarski) Panie Ministrze, właśnie rozpatrujemy punkt piąty 
porządku obrad. Chciałam zapytać, czy pan minister 
pragnie w imieniu rządu zabrać głos w sprawie rozpa-
trywanej ustawy. Jest to ustawa o zakazie propagowa-
nia komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Tomasz Zdzikot:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Krótko. Prace nad projektem ustawy przebiegały 

z aktywnym udziałem przedstawicieli Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, którzy od po-
czątku, co warto podkreślić, wyrażali jednoznacznie 
pozytywne stanowisko względem procedowanego 
projektu. Formalne, oficjalne stanowisko rządu nie 
zostało poddane konsultacjom międzyresortowym 
ze względu na uchwalenie ustawy w dniu 1 kwietnia.

Poprawki, które w tej chwili są przedmiotem pro-
cedowania, zostały zgłoszone przez komisje 12 kwiet-
nia i, jak rozumiem, mają na celu doprecyzowanie 
przepisów ustawy.

Pierwsza poprawka dotyczy doprecyzowania ter-
minów – „uchwała” a „akt”. Oczywiście „uchwała” 
mieści się w zakresie przedmiotowym znaczenia ter-
minu „akt”, więc, jak rozumiem, jest to pewna zmiana 
usprawniająca, doprecyzowująca.

Podobnie jest, jeżeli chodzi o drugą poprawkę, 
dotyczącą art. 5 ust. 1 ustawy. Jesteśmy jako MSWiA 
w dyspozycji… Dysponujemy stanowiskiem ministra 
sprawiedliwości, który podkreśla… W stanowisku 
z 13 kwietnia minister sprawiedliwości wskazuje, 
iż w jego przekonaniu wprowadzenie do aktu dru-
giej z proponowanych poprawek, czyli tej dotyczącej 
art. 5 ust. 1, nie jest niezbędne i stosowanie ustawy 
bez tej poprawki nie będzie nastręczało wątpliwości 
interpretacyjnych.

Tak że, tak jak mówię, obydwie poprawki mają 
charakter doprecyzowujący, ulepszający, niemniej 
jednak w moim przekonaniu stosowanie przepisów 
ustawy bez ich wprowadzenia nie powinno nastręczać 
wątpliwości interpretacyjnych. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające… Proszę zostać, Panie Ministrze, bo może 
będą pytania do pana.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-

przed chwilą, zarządzenie zastępcze. Rozstrzygnięcia 
wojewody będą wymagały opinii Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. Opinia Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa będzie fakultatywna.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy 
od dnia ogłoszenia.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
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 wiem… Czy pan senator Mamątow zgłaszał 
się do dyskusji?

(Senator Robert Mamątow: Tak.)
A czy ktoś z państwa ma pytanie do pana senatora 

sprawozdawcy? Nie widzę…
Pan profesor? Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Do dyskusji też się zapisałem, ale teraz mam py-

tanie. Nie byłem na tym posiedzeniu komisji. Czy 
podczas dyskusji poruszono taki wątek, że jakby 
równolegle zmienia się… Chodzi o to, że na po-
ziomie Sejmu w tej chwili jest debatowana ustawa 
o Instytucie Pamięci Narodowej, zgodnie z którą 
m.in. rada ochrony pamięci ma zostać zlikwidowana. 
W związku z tym będzie trzeba najprawdopodobniej 
bardzo szybko dokonać zmian w tej ustawie. Czy 
brano to pod uwagę, czy w ogóle taki wątek był po-
ruszany?

Senator Piotr Zientarski:

O ile pamiętam, takiego wątku nie było.
(Senator Jan Żaryn: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, projekt ustawy został wniesio-

ny przez Senat. Za chwilę dołączy do nas pan minister 
Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Już wchodzi do 
budynku, więc może ogłosimy 2 minuty przerwy… 
O, już jest pan minister.

Witamy bardzo serdecznie pana ministra.
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(wicemarszałek M. Koc) Panie Ministrze, proszę tu pozostać, bo jeszcze 
są pytania.

Pytanie pragnie zadać pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, nie ukrywam, że w moim pytaniu 

będzie pewna sugestia. Oto przy wyjątkowej zgodno-
ści obu izb parlamentu i, jak tu słyszę, rządu wreszcie 
zostanie rozwiązany drażliwy problem ideowy, który 
wcześniej rozwiązywany był w znacznej mierze me-
todami rewolucyjnymi. Jednak teraz, w warunkach 
dość rozwiniętej aktywności mieszkańców, zwłaszcza 
posiadających lokale gospodarcze, szkoły, instytu-
cje, fundacje, samorządom będzie niestety trudniej… 
I pytanie jest takie: czy rząd by nie chciał pomóc sa-
morządom i oprócz pomocy przewidzianej w ustawie 
o zmianie nazw ulic udzielić jeszcze pomocy w for-
mie takiego, powiedziałbym, przygotowania propa-
gandowego czy akcji informacyjnej wśród mieszkań-
ców na temat tego, skąd ta potrzeba przeprowadzenia 
zmian? W ustawie jest wpisana pomoc wojewody 
w postaci zarządzeń wykonawczych, ale wydaje mi 
się, że skoro na zmiany jest rok, to powinien się w to 
włączyć również rząd jako, powiedziałbym, mece-
nas tych zmian, i podjąć rozmowę z instytucjami, 
mieszkańcami i podmiotami gospodarczymi. Czy 
rząd może przygotować taki program?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Tomasz Zdzikot:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowny Panie Senatorze, dotknął pan nie-

zwykle istotnej kwestii i ja się z panem całkowicie 
zgadzam, i to nie tylko jako wiceminister spraw 
wewnętrznych i administracji, ale także jako sa-
morządowiec przez wiele lat i radny. Wydaje mi 
się, że sprawa szerokiego dotarcia do odbiorców, 
do mieszkańców, do opinii publicznej z przekazem 
dotyczącym potrzeby i zasadności wprowadzenia 
tych zmian jest niezwykle ważna i taka akcja po-
winna być prowadzona z udziałem bardzo wielu 
podmiotów – nie tylko rządu, Sejmu i Senatu, ale 
także samorządów. Pamiętajmy o tym, że samorzą-
dy to nie tylko włodarze miast, prezydenci, bur-
mistrzowie, wójtowie czy też marszałkowie, ale 
także radni, czyli to bardzo duża rzesza osób za-

stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jerzy Czerwiński.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, mam 2 pytania. Pierwsze jest 

związane z zobowiązaniem IPN do przedstawienia 
nam listy nazw, które wpadałyby w obszar zaintere-
sowania tej ustawy. Czy coś pan wie na temat tego, 
że IPN przygotował taką listę? Czy zetknął się pan 
z taką listą?

A drugie pytanie dotyczy zakresu podmiotowe-
go, a właściwie przedmiotowego tej ustawy. Pytanie 
jest takie: czy w ministerstwie trwają prace – a je-
śli nie w ministerstwie, to może w innej instytucji, 
niekoniecznie przez pana reprezentowanej, ale może 
ma pan jakieś informacje na ten temat – dotyczące, 
nazwijmy to ogólnie, problemu pomnikowego? Ta 
ustawa tego problemu nie dotyczy. Chodzi mi głów-
nie o pomniki będące wyrazem wdzięczności wobec 
Armii Radzieckiej. To jest także kwestia naszych 
kontaktów z Rosją. A więc moje pytanie jest takie: czy 
jakiekolwiek prace w tym zakresie są prowadzone?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, zapraszam na mównicę i proszę 

o udzielenie odpowiedzi panu senatorowi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Tomasz Zdzikot:
Szanowna Pani Marszałek! Panie Senatorze! 

Szanowni Państwo! Nie posiadam wiedzy w tym za-
kresie i nie potrafię w tej chwili udzielić odpowiedzi, 
czy IPN przygotowuje listę i na jakim etapie zaawan-
sowania są prace nad nią. Procedowana ustawa jest 
inicjatywą Senatu. Ja nie brałem udziału w pracach 
nad nią i nie posiadam takiej wiedzy. Podobnie jeżeli 
chodzi o inicjatywy lub pomysły na inicjatywę legi-
slacyjną dotyczącą wyodrębnienia w przedmiotowym 
zakresie tej ustawy kwestii pomników. Ja nie znam 
takiej inicjatywy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
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(podsekretarz stanu T. Zdzikot) Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Tomasz Zdzikot:
Pani Senator, Panie Profesorze, Panie Senatorze, 

pozwolę sobie skorzystać ze słów pana senatora, czyli 
wyrazić to w sposób jednoznaczny: Polacy, nie bójcie 
się tych zmian, one są konieczne i nie będą wiązały 
się z dodatkowymi kosztami i utrudnieniami, o czym 
także państwo senatorowie zdecydowali w projekcie 
ustawy. Art. 5 ust. 1, o którym już na wstępie wspo-
minałem, stanowi, iż takie postępowania i zmiany 
w dokumentach są zwolnione z opłat. Dokonujemy 
wspólnie, z inicjatywy Senatu, zmian, które są ko-
nieczne, a na które czekaliśmy chyba już nazbyt długo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Kobiak:
Panie Ministrze, czy na potrzeby tej ustawy bę-

dzie istniała definicja ustroju totalitarnego? I czy np. 
władza cara, carat to ustrój totalitarny? Bo jeżeli tak, 
to trzeba będzie zmienić nazwę np. Aleksandrowa 
Kujawskiego. Dziękuję.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Ministrze, proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Tomasz Zdzikot:
Szanowna Pani Marszałek, Panie Senatorze, pole-

cam pańskiej uwadze art. 1 ust. 1 i 2, które określa-
ją zakres stosowania ustawy, w szczególności art. 1 
ust. 2, wskazujący, iż za propagujące komunizm uwa-
ża się także nazwy odwołujące się do osób, organi-
zacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, 
autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce 
w latach 1944–1989. I jako żywo o caracie nie ma 
tutaj mowy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę zgłoszeń.

angażowanych społecznie i posiadających mandat 
wyborczy, które powinny się w to włączyć – zresztą 
w bardzo wielu miejscach, znanych mi osobiście, 
włączają się aktywnie w przekazywanie wiedzy, 
informowanie mieszkańców o potrzebie i zasad-
ności wprowadzenia takich zmian. Wydaje się to 
niezwykle ważne. Z całą pewnością Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji bierze ak-
tywny udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego i dołoży ze swej strony 
wszelkich starań, żeby brać udział w tym procesie. 
Wydaje się także niezbędne zaangażowanie w to 
instytucji i agend szeroko rozumianego państwa pol-
skiego, które działają na polu edukacji historycznej 
i polityki historycznej – mam na myśli chociażby 
Instytut Pamięci Narodowej. Z całą pewnością to 
jest proces, na który pan senator, pan profesor nam 
tu bardzo trafnie zwrócił uwagę, a który wymaga 
zaangażowania bardzo wielu podmiotów, bardzo 
wielu osób i jest niezbędny do przeprowadzenia. 
Nie myślę, ażeby to było zadanie wyłącznie rzą-
du. Powinno to być zadanie szeroko rozumianego 
społeczeństwa obywatelskiego, wspieranego przez 
instytucje i agendy rządowe i przez rząd jako taki.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zadać pytanie panu ministrowi?
Tak, pan profesor Jan Żaryn, bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:

Panie Ministrze, chciałbym jeszcze raz usłyszeć 
jednoznaczną odpowiedź dotyczącą tego, kto będzie, 
krótko mówiąc, płacił za te zmiany, które będą na-
stępowały. Ewidentnie ten przymus dokonania zmian 
w ciągu roku jest jak najbardziej słuszny i jak będę 
zabierał głos w tej sprawie, to oczywiście to podkre-
ślę. Ale wszyscy, jak tutaj siedzimy, wiemy dosko-
nale, że jedną z propagandowych wersji dotyczących 
niechęci mieszkańców do udziału w zmianach nazw 
ulic było generalnie podejrzenie, że stracą na tym 
sami mieszkańcy czy też przedsiębiorcy, którzy przy 
tych ulicach mają swoje firmy. W jaki sposób można 
z punktu widzenia urzędnika ministerstwa powie-
dzieć jednoznacznie: Polacy, nie bójcie się tych zmian, 
one są wynikiem autentycznej potrzeby historycznej, 
związanej ze sprawiedliwością społeczną oraz z wie-
loma innymi wartościami? Należy to przyjąć w opinii 
publicznej zdecydowanie pozytywnie, a nie szukać 
jakichkolwiek w tym zakresie słabości.
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(wicemarszałek M. Koc) przedstawiony przez IPN i będący tutaj przedmiotem 
dyskusji podczas prac w ubiegłej kadencji, jak się 
wydaje, pozostaje niezmienny.

Przestrzegałbym tylko przed jednym – przed 
rozszerzaniem wspomnianego katalogu na użytek 
chwili. Pojawiają się takie tendencje, żeby zdeko-
munizować np. Władysława Broniewskiego. I żeby 
rozszerzyć listę nazwisk o kilkadziesiąt następnych. 
U mnie, w moim rodzimym Krakowie, udało nam 
się uporać z tym wszystkim bardzo wcześnie, przed 
wieloma laty, i przeprowadzić prawie że całkowitą 
dekomunizację przestrzeni publicznej. Zostało jesz-
cze, jeśli dobrze pamiętam, 4 wątpliwych patronów. 
Ale ostatnio pojawili się tacy, którzy chcą do tej listy 
4 osób dopisać kilka następnych nazwisk, niebudzą-
cych takich wątpliwości jak właśnie Janek Krasicki 
czy Róża Luksemburg. Przestrzegam przed tym jed-
nym, żeby się nie rozpędzić i żeby nie ośmieszyć tego 
naszego ważnego produktu nadmierną gorliwością 
rewolucyjną. Mamy postawić kropkę nad „i”, pomóc 
samorządom, wesprzeć je finansowo tam, gdzie takie 
wsparcie finansowe jest potrzebne, dokończyć pro-
ces dekomunizacji przestrzeni publicznej – nie osób, 
tylko przestrzeni publicznej – i zamknąć ten proces. 
To jest nasza misja. Do tego zachęcam. I taki właśnie 
kształt czy taka podstawa tej ustawy jest dla naszego 
klubu senackiego przekonująca. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu senatora Roberta 

Mamątowa.

Senator Robert Mamątow:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W zasadzie, tak jak powiedział pan senator Klich, 

na temat tej ustawy już tak długośmy rozmawiali, tak 
dużo powiedzieliśmy, że w zasadzie dzisiaj tylko by 
wypadało prosić o to, żeby ją przyjąć.

Chciałbym jednak powiedzieć o dwóch sprawach, 
o których mówił też pan senator Klich. Najpierw 
kwestia finansowa. O ile w przypadku pierwszego 
projektu, w poprzedniej kadencji, pojawiała się spra-
wa obciążenia obywateli kosztami związanymi z tą 
ustawą – może nie było znaczne, ale miało to wpływ 
na kieszenie mieszkańców – o tyle ta ustawa w zasa-
dzie nie ma już takiego wpływu, żadnego. Chciałbym 
państwu przypomnieć, że zgodnie z wprowadzoną 
w tej ustawie zasadą dokumenty zachowują ważność 
do końca określonego w nich terminu bez względu na 
to, czy nazwa ulicy będzie zmieniona, czy nie. Warto 
też zauważyć, że w nowych dowodach osobistych nie 
ma nazw ulic, tak że to nie jest to żadną przeszkodą.

Panie Ministrze, bardzo serdecznie panu dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Tomasz Zdzikot: 
Dziękuję bardzo.)

Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu proszę pana senatora Bogdana 

Klicha.

Senator Bogdan Klich:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W zasadzie wszystko już sobie powiedzie-

liśmy na temat tej ustawy w czasie pracy w ubie-
głej kadencji. Przypomnę tylko pełną zgodność 
obu klubów, Platformy Obywatelskiej oraz Prawa 
i Sprawiedliwości, w tej kwestii. To był bardzo dobry 
znak, że obu środowiskom politycznym zależy na 
tym, żeby dokończyć proces rozpoczęty przed 26 laty 
i żeby pomóc samorządom. Bo taka była nasza inten-
cja: żeby pomóc samorządom i przełamać ich niemoc 
w dokończeniu procesu dekomunizacji przestrzeni 
publicznej. O to chodzi w tej ustawie, o te dwie spra-
wy. Chodzi o to, żeby wesprzeć samorządy, żeby dać 
im też narzędzie do ręki, w związku z kwestiami, 
w których z różnych powodów nie podejmowały waż-
nych, koniecznych decyzji, jak również o to, żeby 
dokończyć ten proces i postawić kropkę nad „i”.

W pierwszej sprawie, w kwestii oporu samorzą-
dów… On miał charakter dwojaki, to znaczy albo 
polityczny, albo rzeczywiście finansowy. Ja bym tego 
finansowego aspektu nie bagatelizował, bo to nie 
był wyłącznie aspekt propagandowy. W niektórych 
samorządach – zwłaszcza na ziemiach północnych 
i ziemiach zachodnich, gdzie nie było tradycji sprzed 
1939 r., do której można byłoby się odwołać, gdzie nie 
było patronów ulic, postaci, które wcześniej patrono-
wały ulicom i placom – naprawdę nie było też takiej 
motywacji, żeby w wystarczający sposób zaangażo-
wać środki samorządowe, przeznaczyć je na zmianę 
patronów, zmianę nazw ulic i placów.

No ale oczywiście był także aspekt polityczny, nie 
bagatelizuję go. Omawiana ustawa ma pomóc prze-
łamać obie te bariery. To znaczy i barierę finansową, 
i barierę polityczną. Według danych IPN – pan mini-
ster ich nie przytaczał, ale pamiętam je z poprzedniej 
kadencji, kiedy pracowaliśmy nad tą ustawą – w prze-
strzeni publicznej wciąż jeszcze jest od 1 tysiąca 200 
do 1 tysiąca 400 patronów peerelowskich. I to takich, 
którzy rzeczywiście wydają się patronami w sposób 
zupełnie oczywisty związanymi z ustrojem, który 
udało nam się wspólnymi siłami pokonać, jak np. 
Janek Krasicki. Jest jeszcze sporo nazw upamiętnia-
jących czy to XX-lecie, czy to XXX-lecie PRL. Nie 
ma tu specjalnie czego upamiętniać. Tak że katalog 
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(senator R. Mamątow) i w poprzedniej kadencji – ja wtedy zresztą wystę-
powałem z ramienia Instytutu Pamięci Narodowej 
i miałem szczęście być podczas niektórych posiedzeń. 
Teraz, podczas tejże kadencji, kończymy pewien pro-
ces odzyskiwania właściwej pamięci. Niewątpliwie 
jest to bardzo ważna chwila, tym ważniejsza, że 
procesu dekomunizacji nie udało się zrealizować 
w latach dziewięćdziesiątych w dużo poważniejszej 
przestrzeni, czyli nie symbolicznej, a dotyczącej fak-
tycznego odsunięcia komunistów od instytucji demo-
kratycznego państwa tak, żeby nie zaczadzali swoim 
totalitaryzmem tychże instytucji. Dobrze, że chociaż 
udaje się nam dokończyć ten proces.

Chciałbym jednak powiedzieć państwu przy tej 
okazji o kilku sprawach, które niech posłużą za pe-
wien wzór do naśladowania – przepraszam, jeśli to 
zabrzmiało zbyt pysznie – jeśli chodzi o praktyczne 
wychodzenie z dylematów, przy okazji których sa-
morząd może się poślizgnąć, szczególnie bez pomocy 
Instytutu Pamięci Narodowej. I znowu odwołam się 
do wypowiedzi pana senatora Klicha, z którym się 
zgadzam – chodzi o to, żebyśmy nie wylali dziecka 
z kąpielą.

I teraz kilka praktycznych uwag w tym zakresie. 
Nie ma cienia wątpliwości, że należy się pozbyć takich 
patronów jak generał „Walter” Broniewski… To zna-
czy nie Broniewski, a generał „Walter” Świerczewski, 
ulic jego imienia jest w Polsce najwięcej według ra-
portu Instytutu Pamięci Narodowej. Bo oczywiście 
Instytut Pamięci Narodowej ma wykaz tychże ulic 
i placów, te ponad tysiąc przykładów. Świerczewski 
jest nadal patronem ulic w bodaj pięćdziesięciu paru 
przypadkach. Oczywiście jest to świadectwo bardzo 
długiego trwania tej wersji życiorysu, którą podała 
w czasach stalinowskich pani Broniewska – stąd moje 
przejęzyczenie. Mam nadzieję, że już nigdy ani ona 
nie będzie patronką, ani Świerczewski nie będzie pa-
tronem ulic w Warszawie czy w jakimkolwiek innym 
mieście i miasteczku.

Ale są też takie problemy, które nie są i nie 
będą takie łatwe do rozwiązania jak przypadek 
Świerczewskiego. To był agent obcego państwa. Nie 
ma co honorować agentów obcych państw, na doda-
tek państw okupacyjnych. Z wypowiedzi pana sena-
tora Roberta Mamątowa wynikało, że na przykład 
będziemy mieli dylematy związane z Ludwikiem 
Waryńskim. Jest to postać uhonorowana między 
innymi jedną z pryncypialnych ulic w Śródmieściu 
Warszawy, która to postać nam się kojarzy, i słusz-
nie, z komunizmem w tym sensie, że tenże Ludwik 
Waryński został przez komunistów wykorzystany 
i stał się wzorcem ich rzekomo postępowego i pro-
polskiego myślenia. Sam Ludwik Waryński nie miał 
szans się obronić, jego życiorys, jak wiadomo, został 
zmanipulowany i w ten sposób stał się on, mówiąc 
w skrócie rzecz jasna, patronem i wielkim poprzed-

Proszę państwa, w zasadzie 6 lat pukaliśmy do 
Sejmu w sprawie tej ustawy, żeby ją przeprowadzić, 
i nam się nie udawało. Dzisiaj pozostało nam postawić 
przysłowiową kropkę nad „i”. I o to państwa proszę. 
Proszę, żebyśmy to dzisiaj zrobili, bo to powinno 
być zrobione już 27 lat temu. Tak jak powiedziałem 
wcześniej: to po prostu najnormalniej w świecie wstyd 
dla naszego państwa, że tyle lat musieliśmy czekać 
na dekomunizację przestrzeni publicznej w naszej 
ojczyźnie. Jak ja teraz powiem, że jeszcze w ubiegłym 
roku była w Polsce ulica Bolesława Bieruta, to mi nie 
uwierzycie.

(Senator Jan Maria Jackowski: Gdzie?)
Nieważne. Jak powiem, że w Polsce jeszcze dzisiaj 

są ulice Marchlewskiego, Waryńskiego, to napraw-
dę…

(Senator Piotr Zientarski: Ulice Waryńskiego są 
i zostaną.)

(Senator Jan Maria Jackowski: Janka Krasickiego 
zostanie…)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, 

Szanowni Państwo… Proszę o ciszę.)
Ja mówię, że są. Mówię, że są. W dwóch mia-

stach jest ulica Popławskiego, ulica Pawłowskiego… 
Naprawdę można by przytaczać różne nazwy ulic 
tych dawnych komunistów. Jest ich około 1 tysią-
ca, jest 1 tysiąc 100 takich nazw. Dlatego serdecznie 
państwa proszę: przyjmijmy tę ustawę taką, jaka jest, 
bez żadnych poprawek, i wprowadźmy ją w życie. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Roberta 

Dowhana…
(Senator Jan Żaryn: A mnie już nie ma w Senacie?)
Przepraszam, przepraszam… Przepraszam, Panie 

Senatorze.
Pan senator Jan Żaryn, bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowni Państwo!
Rzeczywiście, tak jak powiedział pan senator 

Bogdan Klich…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ciszę, 

Szanowni Państwo.)
To jest dość nietypowe, żeby powoływać się na 

senatora opozycji, więc tym chętniej to podkreślam. 
A więc rzeczywiście ta ustawa była procedowana 
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(senator J. Żaryn) zwy ulic. AL honorowana w PRL z zupełnie innych 
powodów już miała zaszczytne miejsce w okresie 
PRL i chwatit. Ale nie ma powodu, żeby nie było 
ulicy Armii Ludowej np. na obrzeżach miasta. Czyli 
można by wprowadzić taką elastyczność, w ramach 
której pokazuje się honorowanie tego, co jest bez wąt-
pienia jasnym, jednoznacznym przykładem walki 
o polskość, o niepodległość, o wszystko, co stanowi 
wartość dla współczesnego państwa polskiego, ale 
z drugiej strony widzi się w historii niełatwe przypad-
ki, w odniesieniu do których nie chcemy degradować 
poświęcenia, poświęcenia życia w walce, która gdyby 
była zwycięska, stanowiłaby chwałę np. także tychże 
AL-owców, którzy przez 63 dni walczyli ręka w rękę 
z żołnierzami Armii Krajowej czy Narodowych Sił 
Zbrojnych w czasie powstania warszawskiego.

A zatem te kwestie wątpliwe wydają mi się sza-
lenie ważne i podkreślają one znaczenie instytucji, 
która będzie miała pieczę merytoryczną nad tymi 
przeze mnie podanymi wątpliwościami i oczywiście 
nad tymi wątpliwościami, których nie podam, bo mu-
siałbym mówić bez końca. A takich będzie oczywiście 
bardzo, bardzo dużo.

Mam nadzieję, że nie ma z kolei cienia wątpliwo-
ści, że chodzi o ustawę dekomunizacyjną, w której 
znajdują się jednoznaczne zapisy co do czasu doty-
czącego biografii…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, czas 
minął.)

Już kończę, najwyżej resztę przeniosę na swoje 
dodatkowe 5 minut. Tylko skończę wątek.

Mianowicie mam nadzieję, że nie ma wątpliwości, 
że na podstawie tej ustawy będzie można również 
zmienić nazwy ulic – jeżeli jeszcze istnieją w prze-
strzeni publicznej – upamiętniających takie posta-
ci jak członkowie przedwojennej Komunistycznej 
Partii Polski, czyli osoby, które czy zmarły w spo-
sób naturalny, czy zginęły z rąk stalinowskich przed 
1939 r. Oczywiście jako ludzie żałujemy, że ktoś ko-
goś zamordował, ale na pewno Leński-Leszczyński 
czy Wera Kostrzewa, czy Warszawski-Warski nie są 
bohaterami z naszej bajki i będzie można zmienić też 
nazwy ulic upamiętniające te postacie.

Na razie kropka, a ciąg dalszy nastąpi.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę pana senatora Roberta 

Dowhana.

Senator Robert Dowhan:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja bym trochę polemizował z profesorem Żarynem, 

którego bardzo cenię za jego niesamowitą wiedzę, 

nikiem Władysława Gomułki, co jest oczywiście 
kłamstwem historycznym. Mówię to jako zwolennik 
tradycji narodowo-demokratycznej, chadeckiej, na 
pewno nie tradycji Ludwika Waryńskiego, żeby była 
jasność – proszę mnie nie wpisywać do tej ideolo-
gicznej części dziedzictwa polskiego. Nie ma jednak 
cienia wątpliwości co do tego, że Ludwik Waryński 
był także patronem socjalistów niepodległościowych, 
co widać, kiedy czyta się chociażby wspomnienia 
Ludwika Krzywickiego. Niezależnie od tego, że 
sama ideologia prezentowana przez pana Ludwika 
Krzywickiego nie jest mi bliska, to jest ona polska, 
a Ludwikowi Waryńskiemu trudno odebrać prawo 
do istnienia, również prawo do istnienia jako patrona 
ulic czy placów.

Podaję to jako przykład wskazujący na olbrzy-
mią rolę Instytutu Pamięci Narodowej, który będzie 
musiał wchodzić w tego typu dylematy i na dodatek 
rozwiązywać je jako autentyczny autorytet, od decyzji 
którego nie będzie odwołania. Na szczęście ta ustawa 
jest napisana w taki sposób, że rzeczywiście stawia 
Instytut Pamięci Narodowej jako instytucję wydają-
cą ostateczny werdykt. Bardzo się z tego cieszę, ale 
jest to oczywiście wyzwanie dla Instytutu Pamięci 
Narodowej. Faktem jest, że taka kwestia musiała zo-
stać wzięta pod uwagę: musi być ktoś, kto to wszystko 
rozsądzi, i na pewno nie może to być samorząd, bo 
on nie ma obowiązku posiadać wiedzy tak głębokiej 
jak instytucja, która z definicji zajmuje się właśnie 
upamiętnianiem.

Podam też inny przykład, który budzi wątpliwości, 
a który nie został w tej ustawie jednoznacznie… Nie 
pokazano, jak ten problem rozwiązywać i samorzą-
dy będą musiały sobie z tym poradzić same. Znowu 
przykład warszawski: pryncypialna ulica Armii 
Ludowej. Nie ma cienia wątpliwości, skąd ta Armia 
Ludowa się wywodzi: ona wywodzi się z Gwardii 
Ludowej. Wiadomo też, że jest to w gruncie rzeczy 
organizacja, która na bieżąco realizowała sowieckie 
cele militarno-polityczne. Ale sprawa przestaje być 
taka jednoznaczna w momencie, kiedy przyjrzymy 
się historii powstania warszawskiego: 400 AL-owców 
ginie w powstaniu warszawskim, o ile pamiętam – 
może mylę się o kilka osób, ale to nie jest w tej chwili 
najważniejsze. Oni podporządkowują się Polskiemu 
Państwu Podziemnemu, czyli podporządkowują się 
polskiej racji stanu. Na 63 dni stają do walki o nie-
podległą Polskę, ale są AL-owcami. I teraz dylemat: 
co zrobić? Otóż ja bym miał pewną propozycję dla 
samorządów, tak żeby one miały w rękach możliwość 
stosowania pewnej elastycznej polityki historycznej 
za pomocą decydowania o nazwach ulic. Mianowicie 
w ramach tej elastyczności samorządy mają prawo, 
moim zdaniem, do tego, żeby także przenosić na-
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(senator R. Dowhan) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Florka.

Senator Piotr Florek:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Oczywiście możemy bardzo długo prowadzić dy-

wagacje na temat zasadności nazw, jednak wiedzą 
państwo, że to i tak wojewoda, po zasięgnięciu opinii 
IPN, rozstrzygnie, czy dana nazwa jest prawidłowa, 
czy nie, czy będzie rozstrzygnięcie nadzorcze, czy 
go nie będzie. Więc jest ośrodek, który będzie po-
dejmował decyzje.

Państwo mówiliście o ciekawych nazwach. Ja 
też mogę powiedzieć, że w Poznaniu chodziłem do 
szkoły średniej nazwanej imieniem Ho Chí Minha. 
Na szczęście ta nazwa została szybko zmieniona. 
Oczywiście trudno mówić, że 26 czy 27 lat temu… 
Państwo twierdzicie, że można było szybko zmienić 
nazwy ulic. Trzeba by podyskutować na ten temat. 
W Polsce były wtedy jeszcze wojska radzieckie, była 
całkiem inna sytuacja. Dzisiaj łatwo nam się o tym 
mówi. Jednak fakt faktem, że dobrze, że te nazwy, 
może z dużym opóźnieniem, ale zostaną zmienione.

Proszę państwa, chciałbym tylko odnieść się do 
dwóch poprawek, które zostały zgłoszone. Otóż 
pierwsza sprawa dotyczy zastąpienia wyrazu „akt” 
wyrazem „uchwała”. Chciałbym państwu powiedzieć, 
że wojewoda może stwierdzić nieważność uchwały 
lub zarządzenia – taki jest zapis. Może też ocenić, że 
akt został wydany z naruszeniem prawa. Wyraźnie 
jest tutaj, w przepisach, mowa o tym, że wojewoda 
może stwierdzić nieważność uchwały lub zarządze-
nia. W ustawie jest wyraz „akt”. No, wszystkie do-
kumenty są aktami. Jest akt chrztu, jest akt urodze-
nia… To jest szeroka nazwa, bo wszelkie dokumenty 
są aktami. A tu jest jasno sprecyzowane, że jest to 
uchwała, a nie zarządzenie, bo akurat w tym przy-
padku rozstrzygnięcie wojewody będzie dotyczyło 
tylko uchwały. Myślę, że byłoby słuszne, gdybyśmy 
to poprawili.

Druga poprawka dotyczy pism oraz postępowań 
sądowych. To, że te pisma są w postępowaniu, też nie 
jest dobrze napisane, ale może to poprawka mniejszej 
wagi… Jednak mimo wszystko ja bym optował za 
tym, żeby wprowadzić te dwie poprawki.

Proszę państwa, Sejm zmienił termin, który 
myśmy proponowali w ustawie, 24 miesiące na 12 
miesięcy. Na posiedzeniu komisji była dyskusja na 
ten temat. Jest vacatio legis, są jeszcze 3 miesiące 
plus 12, co razem daje 15 miesięcy, więc jest to wy-
starczający czas. Proszę państwa, wydaje mi się, że 
w różnych gminach mogą być różne sytuacje – mogą 

zresztą to wystąpienie też ma bardzo merytoryczny 
charakter. Ale albo się decydujemy na coś, czyli uci-
namy i zapominamy… Bo jeżeli dzisiaj mielibyśmy 
przenosić te nazwy ulic na obrzeża miast, to dla jed-
nego obrzeże to jest coś poza centrum, a dla drugiego 
to dzielnica położona daleko, do której trzeba długo 
jechać. Wydaje mi się, że chyba wszyscy jesteśmy 
zgodni, że albo dzisiaj odcinamy coś grubą kreską…

Szkoda, że nie zrobiono tego 26 lat temu. Tu bym 
się zgodził z moim imiennikiem, panem senatorem 
Robertem, że faktycznie dzisiaj stoimy ponad po-
działami, że wszyscy jesteśmy zgodni, tylko jest 
pytanie, dlaczego to tak długo trwało. I może to jest 
też dobra zapowiedź na przyszłość, że wszystkie 
ustawy będą tak zgodnie rozpatrywane i nie bę-
dziemy musieli debatować czy czasami wzajemnie 
się oskarżać.

Ja również jestem… Wypisałem sobie ulice 
z paru miejscowości w moim województwie – bo 
człowiek tak na co dzień może nie zdaje sobie 
z tego sprawy, a okazuje się, że dzisiaj faktycznie 
takich ulic jest naprawdę dużo. Szczególnie ulica 
Świerczewskiego jest praktycznie w każdej miej-
scowości. Ja przypomniałem sobie, że także moja 
szkoła podstawowa nosiła imię Świerczewskiego. Na 
szczęście liceum ogólnokształcące w Żarach, które 
kończyłem, było już nazwane imieniem Bolesława 
– nie Bolka – Prusa.

Pewnym zaskoczeniem dla mnie… Muszę pań-
stwu powiedzieć o jednym moim zderzeniu właśnie 
z tymi nazwami ulic. Nasz klub sportowy bardzo 
dawno temu podpisał umowę partnerską z klubem 
z Rosji, z Bałakowa – to jest miasto 1 tysiąc km 
za Moskwą, tam gdzie jest elektrownia atomowa 
w pobliżu Wołgi. Jakie było moje zdziwienie, kiedy 
zobaczyłem, że w mieście – to jest duże miasto, 
ma chyba około 300 tysięcy mieszkańców – było 
kilka ulic, które ciągnęły się w nieskończoność, 
a ich nazwy były jednoznaczne: ulica Lenina, ulica 
Stalina, ulica Czerwonej Gwiazdy. Dla mnie było 
to coś niesamowitego. Moje pierwsze skojarzenie 
było takie, że faktycznie – a to było już 15, może 
10 lat temu – jesteśmy już tak daleko od nich… Bo 
tu człowiek nieraz nie zdawał sobie sprawy z tego, 
że mignęła mu gdzieś ulica Świerczewskiego, na-
tomiast tam jednoznacznie ten kult tego, co było, 
trwa do dzisiaj. Zresztą wszyscy dobrze wiemy 
o pomnikach, o muzeum Lenina, którego do dziś 
można oglądać na placu Czerwonym. Tymczasem 
my jesteśmy już w innym świecie, niejako w innej 
materii.

Bardzo się cieszę, że jakoś przyłożę się, głosując 
za tą ustawą… I myślę, że bez poprawek… Cieszę się 
też z tego, że jesteśmy tacy zgodni. Dziękuję.



106

16. posiedzenie Senatu w dniu 29 kwietnia 2016 r. 
Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,  

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

(senator P. Florek) Pierwsza dotyczy rejestru IPN, o którym nas IPN 
sam poinformował, przypominam, na jednym z po-
siedzeń komisji. Żałuję, że ten rejestr nazw, które 
wpadają w obszar działania tej ustawy, jeszcze nie 
został nam przedstawiony. Prosiłbym panią marsza-
łek, żeby już tak po linii, nazwałbym to, służbowej 
zwrócić się do IPN, aby ten rejestr został Wysokiej 
Izbie, nie tylko członkom komisji, przedstawiony, bo 
na pewno będzie ciekawy, to po pierwsze, a po drugie, 
będzie on miał walor poznawczy, informacyjny, bo 
przecież my też żyjemy w gminach, w powiatach, 
a to głównie one będą stosowały tę ustawę, i możemy 
tym rejestrem służyć bezpośrednio zainteresowanym 
osobom, czyli w pewnym sensie przyczynić się do 
wykonania tej ustawy.

Teraz kwestia tego, czego w tej ustawie nie ma. 
Otóż nie ma tu uwzględnionych pomników. Dlaczego? 
Głównie chodzi o te kontrowersyjne pomniki, sym-
boliczne upamiętnienia związane z obecnością tutaj 
Armii Radzieckiej jako „wyzwoliciela”. Otóż to jest 
rzeczywiście skomplikowana sprawa. Ona dotyczy 
też spraw międzynarodowych. I ona jest niejako po-
dwójnie skomplikowana, dlatego że o ile tutaj zajmu-
jemy się nazwami, czyli czymś, co istnieje w sferze 
prawnej, o tyle w przypadku pomników musielibyśmy 
się zająć fizycznie pewnymi obiektami: obeliskami, 
tablicami, które istnieją w terenie.

Wiem, że twórcy tej ustawy, reprezentowani tutaj 
w osobie pana senatora Mamątowa – którym w ogóle 
dziękuję za to, że wprowadzili tę ustawę do porządku 
obrad Senatu, dzięki Senatowi praktycznie jesteśmy 
przy końcu jej uchwalania – zobowiązali się do tego, 
że pomnikami też się zajmiemy. Za słowo wobec tego 
trzymamy.

Jest jeszcze jedna sfera związana z tą ustawą, sfe-
ra, o której była też mowa w trakcie prac nad projek-
tem, który potem został zgłoszony do Sejmu, państwo 
na pewno to pamiętacie, mam na myśli kwestię na-
zewnictwa, nazwałbym to ogólnie, instytucji, takich 
instytucji jak szkoły, szpitale. Były wtedy pytania 
kierowane m.in. do mnie jako sprawozdawcy komisji 
o to, czy ta ustawa obejmuje też nazwy takich instytu-
cji. Bo jesteśmy pewni tego, że obejmuje przypadek, 
gdy na szkole wisi tablica z nazwą, a jest to szkoła 
czy zespół szkół imienia generała Świerczewskiego. 
Teoretycznie można taką tablicę zgodnie z tą ustawą 
zdjąć – oczywiście zawsze można ją zdjąć, ale dzię-
ki tej ustawie mamy podstawę prawną – tyle tylko, 
że to jest jednak sprawa dyskusyjna. I dlatego uwa-
żam, że – przeciwnie do usłyszanych tu apeli o to, 
że należałoby już jakby zaprzestać prac nad ustawą 
i już się nią nie zajmować – powinniśmy jeszcze po-
szerzyć krąg przedmiotowy, którym zajmuje się ta 
ustawa. Po co? Po to, żeby właśnie mieć możliwość 
zdejmowania nazw instytucji – a chodzi o potocz-
nie rozumiane słowo „instytucja”: szkoły, szpitale 

być takie gminy, w których takich nazw w ogóle nie 
ma. Akurat w moim województwie jest 226 gmin, ale 
może się zdarzyć, że w jakiejś gminie jest kilka takich 
nazw. Wydaje mi się, że teraz ten termin 12 miesięcy 
to trzeba już przyjąć, bo trudno to w tej chwili po 
Sejmie poprawiać, ale wydaje mi się, że bezpiecz-
niejszy byłby termin, bo aż takiego pośpiechu nie 
ma… Musimy brać pod uwagę to, że – jak państwo 
zauważyli – już sama decyzja co do tego, które na-
zwy ulic należy zmienić, jest pewnym problemem. 
Potem są te wszystkie procedury związane ze zmianą 
nazwy, następnie konsekwencje. Wprawdzie jeżeli 
chodzi o Skarb Państwa, to te zmiany dokumentów… 
Zresztą – jak pan senator Mamątow powiedział – 
nie dotyczy to dowodu, bo w dowodach już adresów 
nie mamy, ale jeżeli chodzi o prawo jazdy, to nadal 
mamy. W każdym razie w tym wypadku, gdy doty-
czy to zmiany nazw ulic, nie będziemy ich musieli 
wymieniać. Tu też jest pewien bałagan, bo w jednym 
przypadku trzeba zmienić dokument ze względu na 
zmianę adresu, w innym nie trzeba. To wprowadza 
pewne zamieszanie, a wydaje mi się, że nie ma tu 
konieczności wielkiego pośpiechu.

Proszę państwa, jeżeli chodzi o samorządy, to 
wraz ze zmianą nazw ulic trzeba przygotować nowe 
tablice. To są koszty, które ponoszą samorządy. 
Przedsiębiorcy muszą zmienić pieczątki, dokumenty. 
Wydaje mi się, że ten termin, który myśmy propono-
wali jako Senat, termin 2-letni, był bezpieczny, dobry. 
Sejm zechciał wprowadzić poprawkę, może po to, 
że tak powiem, żeby był ważniejszy od Senatu, od 
izby wyższej. Cóż, stało się. Nie zgłaszam co do tego 
poprawki, chociaż uważam, że jeżeli chodzi o samo-
rządy, to zdecydowanie wolałyby, żeby pozostał tu 
24-miesięczny okres.

Ja będę namawiał państwa do tego, żeby te 2 
poprawki, które zaproponowała komisja, przyjąć. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.
Panie Senatorze, zapraszam.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Dzisiaj chyba po raz ostatni będziemy zajmować 

się tą ustawą. Kilka uwag związanych może mniej 
z samą treścią tej ustawy – chociaż będą i takie uwa-
gi – a bardziej z tym, co się w ustawie nie znalazło, 
i z kwestiami wykonawczymi.
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(senator J. Czerwiński) I ostatnia kwestia, dotycząca wprowadzania usta-
wy w życie. Jak tutaj chyba wszyscy się zgadzają, 
ustawa będzie dotyczyła głównie nazw, które już ist-
nieją w przestrzeni publicznej. Czyli tak naprawdę 
w większości przypadków będzie stosowany art. 6 
ustawy, przepis przejściowy, a nie art. 2. Otóż w art. 6 
jest stwierdzenie, że wojewoda po rocznym okresie 
oczekiwania, w przypadku gdy gmina – no, załóż-
my, że gmina – nie wykona zaleceń ustawy, wydaje 
zarządzenie zastępcze. Tylko proszę zauważyć, że 
wojewoda musi być poinformowany, że jakaś nazwa 
w przestrzeni publicznej istnieje. Jeśli gmina stwier-
dzi, że danej nazwy, np. nazwy ulicy, nie obejmuje 
zakres omawianej ustawy, to znaczy zdaniem gminy 
ta nazwa nie propaguje, załóżmy, ustroju komuni-
stycznego, w związku z tym gmina nic z tym nie 
robi, wojewoda albo z urzędu, albo na wniosek musi 
rozpocząć działanie w tej sprawie w ciągu 3 miesięcy. 
Proszę państwa, żeby wojewodę nie tyle przymusić, 
ile zachęcić do takich działań, do takiego przeglądu, 
apeluję z tej mównicy senackiej do naszych obywa-
teli: kierujcie do gmin pisma – oczywiście z odpisem 
dla pana wojewody po to, żeby to zostało w aktach, 
żeby pan wojewoda miał przegląd tych nazw – w któ-
rych będziecie państwo żądali usunięcia takich nazw 
z przestrzeni publicznej na podstawie tej ustawy. Jeśli 
gmina tego nie zrobi w ciągu roku, to będzie się tym 
musiał zająć wojewoda. Dlaczego? Bo będzie miał 
w tej sprawie wniosek sprzed, załóżmy, 4, 5 czy 6 
miesięcy. Tą zachętą do aktywności dla nas jako 
obywateli, ale i senatorów, chciałbym zakończyć. 
Dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głos poproszę Aleksandra Bobkę.

Senator Aleksander Bobko:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Kilka refleksji związanych z tą ważną, symbolicz-

ną ustawą, która, jak tu już było mówione, postawi 
kropkę nad „i” w sensie i faktycznym, i symbolicz-
nym, jeśli idzie o ostateczne zerwanie z komunizmem.

Pierwsza myśl jest taka, że ta ustawa daje pewne 
szanse edukacyjne, otwiera przestrzeń do dyskusji 
nad naszą złożoną historią, a także nad istotą totali-
taryzmu. Dzisiaj w jednym z pytań pojawił się wątek 
oparty na pewnym nieporozumieniu: pytano, czy ca-
rat był totalitaryzmem. Totalitaryzmem nie jest każdy 
system, którego nie lubimy. Prawda? Monarchia, czy 
ją ktoś lubi, czy jej nie lubi… Większość monarchii 
nie była systemami totalitarnymi. Prawda? Przy tej 
okazji można wprowadzić do naszej przestrzeni pe-
wien pojęciowy porządek.

itd. Wtedy będzie to jednoznaczne. I dlatego złożę 
poprawkę, która w tytule i wszędzie tam, gdzie są 
wyszczególnione obiekty, budowle, których ustawa 
dotyczy – czyli chodzi o zakres przedmiotowy ustawy 
– dodaje sformułowanie „jednostek organizacyjnych”. 
Dlaczego nie „instytucji”? Bo z punktu widzenia pra-
wa – przekonywano mnie o tym tutaj – sformułowa-
nie „jednostka organizacyjna” jest przede wszystkim 
bardziej ogólne, występuje w kodeksie cywilnym, 
bodajże w art. 33. Ale też, co najważniejsze, wystę-
puje w ustawach samorządowych, ustrojowych dla 
samorządu, czyli w ustawie o samorządzie gminnym 
– to jest bodajże art. 9 ust. 1; w ustawie o samorządzie 
powiatowym – art. 6 ust. 1; i w ustawie o samorządzie 
województwa – art. 8 ust. 1. Każda z takich jednostek, 
jak gmina, powiat czy województwo, ma prawo usta-
nowić jednostkę organizacyjną w celu wykonywania 
swoich zadań. To będzie szkoła, to będzie szpital, to 
może być wszystko, praktycznie rzecz biorąc, mające 
osobowość prawną i niemające osobowości prawnej, 
najważniejsze, że jest nazwane. I jeśli w takiej nazwie 
będą zaszłości właśnie wspomnianego typu, to wąt-
pię, żeby w tym momencie ktoś nadawał instytucjom 
nazwy, których choć część wpadałaby w obszar dzia-
łania omawianej ustawy. Ale jeśli takie nazwy jeszcze 
funkcjonują, to po rozszerzeniu katalogu zawartego 
w ustawie, po rozszerzeniu zakresu przedmiotowego 
takie nazwy będą mogły być usunięte. Wręcz będzie 
obligo, obowiązek usunięcia takich właśnie nazw 
z przestrzeni publicznej, między innymi po to, żeby 
patronem szkoły nie była osoba, która wprowadzała 
ustrój komunistyczny czy była jego symbolem. Takie 
sprawy też musimy według mnie tą ustawą załatwić.

Inną kwestią jest to, o czym też mówiliśmy 
w poprzedniej dyskusji, a mianowicie już nie pa-
tronaty honorowe, tylko przyznawanie honorowe-
go obywatelstwa, tytułów „zasłużony dla gminy” 
itd. Tutaj już schodzimy, że tak powiem, z obszaru 
przestrzeni publicznej na obszar osobisty jakiegoś 
człowieka. Oczywiście te honorowe obywatelstwa 
czy też odznaki albo odznaczenia przyznane oso-
bom, które my w tej chwili uważamy za propaga-
torów komunizmu, mogą się pojawić w przestrzeni 
publicznej, ale przy okazji, tak to nazwijmy, nor-
malnego posługiwania się takim tytułem jest to 
raczej sprawa osobista. Dlatego uważam, że usta-
wa nie powinna dotyczyć honorowych obywateli 
gmin, powiatów, miast itd., zasłużonych dla jakichś 
obszarów, dla województwa, dlatego że to są już 
sprawy prywatne. Oczywiście nikt nie zabrania 
gminie czy powiatowi, czy też ogólnie organowi, 
który nadał takie honorowe obywatelstwo albo taką 
odznakę, wycofać się z takiego nadania, ale tego 
już nie regulowałbym ustawą.
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(senator A. Bobko) pomnika nie ma wątpliwości. On powstał na począt-
ku lat siedemdziesiątych. To był początek czasów 
gierkowskich, była wtedy pewna taka euforia Polski 
stającej się mocarstwem gospodarczym. A z drugiej 
strony chodziło o upamiętnienie tych, którzy tworzyli 
podwaliny tej nowej, silnej Polski. W IPN są infor-
macje na temat tego, kto stał na trybunie honorowej, 
kiedy wspomniany pomnik był odsłaniany, znane 
są nazwiska inspiratorów czy twórców tego całego 
przedsięwzięcia. Są to osoby, które na pewno podpa-
dają pod naszą ustawę. I na pewno takiego symbolu 
w naszej przestrzeni byśmy mieć nie chcieli.

Ale z drugiej strony ten pomnik w Rzeszowie na 
początku lat siedemdziesiątych kojarzył się miesz-
kańcom z czymś zupełnie innym. Był to czas, kiedy 
Rzeszów z małego miasta stawał się miastem wo-
jewódzkim, dużym. Ten, można powiedzieć, prąd 
rozwojowy trwa właściwie do dzisiaj. Rzeszów jest 
dzisiaj zupełnie innym miastem niż 40 czy 60 lat 
temu. I emocje rzeszowian związane ze wspomnia-
nym pomnikiem są zupełnie inne, pozytywne. Wielu 
z nas, mieszkańców Rzeszowa, kojarzy się on wła-
śnie z procesem wzrostu Rzeszowa. Wielu z nas 
miało pod tym pomnikiem jakieś swoje pierwsze 
spotkania z sympatią czy z kolegami. To są zupeł-
nie inne emocje. A pomnik w swoim wyrazie, jako 
dzieło artystyczne wybitnego artysty, profesora 
Koniecznego, właściwie nie ma żadnego nachal-
nego… nie epatuje w samym swoim wyrazie jakąś 
symboliką komunizmu. W założeniu był to pomnik 
walk rewolucyjnych, ale dzisiaj właściwie zupełnie 
się z tą nazwą nie kojarzy, zwłaszcza tym, którzy 
słabo znają historię. Co z tym fantem zrobić? Było 
już w Rzeszowie kilka dyskusji na ten temat. Na 
razie pomnik stoi. Jestem ciekawy, jak omawiana 
tu ustawa sprowokuje naszą lokalną społeczność 
do pewnie kolejnej dyskusji nad nim. Ale mam na-
dzieję, czy raczej jestem przekonany, że nie będzie 
to powód do swarów, że będzie to raczej pretekst 
i okazja do lepszego poznania historii przez młode 
pokolenie i do budowania pewnego konsensusu wo-
bec naszej złożonej, skomplikowanej, ale przecież 
jakże ciekawej historii. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Robert Mamątow: Ta ustawa nie dotyczy 

pomników.)
(Senator Aleksander Bobko: Proszę?)
(Senator Robert Mamątow: Ta ustawa nie dotyczy 

pomników.)
(Senator Aleksander Bobko: Nie doczytałem.)
O zabranie głosu proszę pana senatora Jana Marię 

Jackowskiego.
Proszę, Panie Senatorze.

Druga… Ważniejsza rzecz to jest dyskusja nad 
naszą historią i nad sposobami jej upamiętniania. Ta 
ustawa moim zdaniem daje sygnał, że symbole w na-
szej przestrzeni publicznej są ważne, ale chciałoby 
się… Myślę, że jest na to naprawdę wielka szansa, 
co zresztą ta dyskusja pokazuje. Chodzi o to, że ta 
ustawa daję szansę budowania zgody wokół naszej 
historii. O to należałoby apelować i tak należałoby 
tą ustawę stosować, aby mimo różnicy zdań przy po-
dejmowaniu trudnych decyzji budować zgodę, a nie 
wzniecać spory czy waśnie. Ta zgoda jest możliwa. 
Głosy w dyskusji zarówno kolegi, pana senatora 
Klicha, jak i pana senatora Żaryna były w zasadzie 
w bardzo podobnym tonie. Z jednej strony pan sena-
tor Klich przestrzegał – myślę, że sensownie – przed 
jakimś takim rewolucyjnym zapałem, że oto nagle 
będziemy, powiedziałbym, czyścić wszystko do dna, 
co nam pachnie komunizmem, a z drugiej strony… 
Wspólnoty lokalne na pewno będą miały wiele po-
ważnych dylematów związanych choćby z tymi na-
zwiskami. Proszę państwa, to jest tak, że bycie boha-
terem czy wybitnym artystą albo włożenie wielkiego 
wkładu w polską kulturę nie wyklucza tego, że było 
się kolaborantem, ocierało się o zdradę czy nawet było 
się zdrajcą. Jak te 2 rzeczy zważyć? Czy każdy, kto 
otarł się o komunizm, ale wniósł ważny czy ciekawy 
wkład do naszej kultury, powinien zostać z przestrze-
ni publicznej wymazany? Pewnie nie, gdzieś jest jakaś 
granica. Myślę, że te kwestie będą musiały rozstrzy-
gać przede wszystkim wspólnoty lokalne, samorządy. 
I tak też rozumiem intencję tej ustawy: że ona daje 
samorządom narzędzie i że one powinny mieć szero-
ki margines do pewnych autonomicznych lokalnych 
decyzji. A rolę arbitra będzie zapewne odgrywał, 
zgodnie z ustawą, Instytut Pamięci Narodowej. I mam 
nadzieję, a właściwie jestem przekonany, że się z tej 
roli wywiąże.

Chciałbym też, jeśli państwo pozwolą – mam 
jeszcze parę minut – podzielić się ciekawym przy-
padkiem. Podejrzewam, że omawiana ustawa po raz 
kolejny wywoła ciekawą dyskusję w moim rodzinnym 
Rzeszowie. Jeżeli ktoś z państwa był w Rzeszowie, 
a myślę, że wielu było, to kojarzy stojący w samym 
centrum słynny pomnik, „rzeszowski ogórek” czy 
jakkolwiek inaczej by go tam nazwać. To bardzo 
ciekawy przykład właśnie w związku z tą ustawą. 
Pojawia się pytanie, czy powinna ona spowodować, 
że zwolennicy usunięcia wspomnianego pomnika 
będą mieli ostateczny argument, czy też nie. Proszę 
państwa, ten przypadek pomnika jest bardzo cieka-
wy, bo on pokazuje – to jest moja interpretacja – że 
emocje społeczne mogą zmienić znaczenie symbolu, 
znaczenie pomnika, który był budowany z zupełnie 
innym zamiarem. Co do intencji budowniczych tego 



109

16. posiedzenie Senatu w dniu 29 kwietnia 2016 r. 
Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,  

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Skoro Polska w świetle konstytucji była państwem 
prawa – mówię o Polsce pod reżimem regulacji praw-
nych przed 1997 r. – to powinna być przestrzegana 
zasada, że zbrodnie i niegodziwości muszą zostać osą-
dzone i ukarane. Arcybiskup Kazimierz Majdański, 
więzień hitlerowskiego obozu, nieżyjący już od wie-
lu lat, który na temat przebaczenia miał wyjątkowo 
wiele do powiedzenia, w jednej ze swoich homilii 
dzielił się następującą refleksją: „Parlament Republiki 
Czeskiej uchwalił 9 lipca 1993 r. ustawę «O bezpraw-
ności reżimu komunistycznego». Ustawa ta brzmi 
ostro. Mówi między innymi o tym, że od 25 lutego 
1948 r. do 17 listopada 1989 r. Czechosłowacją kiero-
wała władza «przestępcza, bezprawna i zasługująca 
na potępienie». U nas rok 1989 – mówił dalej świętej 
pamięci arcybiskup Majdański – przyniósł decyzję 
o całkowitym zapomnieniu i darowaniu przeszłości. 
Czy tak skutecznie, że przeszłość przestała istnieć? 
Bo gdyby przestała istnieć i dokonano zadośćuczy-
nienia, byłby to znakomity triumf przebaczenia. Jeżeli 
tak się nie stało, przebaczenie nie ma cech ani ludz-
kich, ani chrześcijańskich. Przeciwnie, postawiło nas 
w sytuacji powszechnego fałszu. Przebaczono winy, 
za które nikt nie żałował, i krzywdy – doprawdy nie-
małe! – których nikt nie naprawił. Natomiast znale-
ziono innego wielkiego Oskarżonego: stał się nim 
Kościół – oskarżony i wyśmiany. Podwójny fałsz! 
Wszystko zaś można budować na prawdzie, wszystko, 
zwłaszcza zaś ogólnonarodowe Pojednanie. Jest nam 
ono ogromnie potrzebne, a sługą tego jest Kościół”. 
Koniec cytatu z wypowiedzi świętej pamięci arcybi-
skupa Majdańskiego.

Fałszywość i stronniczość tezy Szczypiorskiego 
i jego promotorów polegała na tym, że jej autorzy, za-
miast mówić o rzeczywistości PRL, mówili o swojej 
roli czy o roli swojego środowiska w czasach PRL. 
Warto więc może odświeżyć pamięć tej powszech-
nej, co tu ukrywać, fałszującej rzeczywistość totalnej 
amnezji, w której kaci byli przedstawiani – mówię 
o początku, o latach dziewięćdziesiątych – jako ofiary, 
a zbrodniarze jako prześladowani.

Brak moralnej oceny naszej przecież nieodległej 
historii był jednym z największych błędów transfor-
macji po 1989 r. Bez tej oceny bardzo trudno było 
odrelatywizować rzeczywistość i powrócić do nor-
malności w Polsce, tzn. do usunięcia z życia społecz-
nego tego, co było sprzeczne i niemoralne według 
kryteriów cywilizacyjnych, w których przez wieki 
wzrastaliśmy. Bez osądu moralnego nie sposób do-
konać oceny ludzkich działań. Idąc tropem „krytycz-
nych apologetów PRL”, czemu… Ta sytuacja pro-
wadziła do relatywizmu historycznego. Doskonałej 
okazji do refleksji na temat tego, czym była PRL, 
dostarczyła sprawa Humera i innych funkcjonariu-
szy peerelowskiego aparatu przymusu oskarżonych 
m.in. o zbrodnie ludobójstwa. Jeden ze świadków 

Senator Jan Maria Jackowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Bardzo się cieszę, że wreszcie, po kilku latach, 

o których wspominał pan senator Mamątow, pro-
wadzimy dzieło do finału. Po 27 latach, właściwie 
w przededniu dwudziestej siódmej rocznicy przemian 
Okrągłego Stołu czy wyborów 4 czerwca 1989 r., do-
chodzimy do pewnego działania, opieranego na usta-
wie, które to działanie powinno być podjęte znacznie, 
znacznie wcześniej. I dlatego chciałbym moje wystą-
pienie poświęcić pewnej refleksji, analizie, dlaczego 
u nas pewne rzeczy, które powinny być wykonane 
po przemianach 1989 r., były wykonane tak późno.

Przypomnijmy, że w Polsce najpóźniej zniesio-
no zapis o przewodniej roli partii – po Węgrzech, 
Czechosłowacji i byłej NRD. Najpóźniej odbyły się 
wolne wybory, z ponadrocznym opóźnieniem wobec 
Czechosłowacji i Węgier. W Polsce przez ponad rok 
przemian prezydentem był twórca stanu wojennego 
Wojciech Jaruzelski, podczas gdy w Czechosłowacji 
i na Węgrzech urząd prezydenta o wiele wcześniej 
został objęty przez byłych więźniów komunizmu – 
Havla i Göncza. Dopiero w grudniu 1991 r. urząd 
ministra obrony przeszedł w cywilne ręce, w ręce 
człowieka nieskompromitowanego w czasach komu-
nizmu. Na Węgrzech cywilny minister Für sprawował 
urząd od maja 1990 r., w Czechosłowacji w paździer-
niku 1990 r. usunięto ze stanowiska ministra obrony 
byłego komunistę, generała Vacka.

W Polsce później niż u naszych południowych 
sąsiadów siły demokratyczne przejęły kontrolę nad 
MSW. Podczas gdy w Polsce funkcjonowała gruba 
kreska, na Węgrzech i w Czechosłowacji jednoznacz-
nie akcentowano sprawę rozliczeń z przeszłością. 
Przyjęto tam ustawy eliminujące z życia publicznego 
osoby współpracujące z aparatem przymusu i wyż-
szych funkcjonariuszy partyjnych. Dokonano o wiele 
szybciej przeglądu i wymiany kadr w aparacie pań-
stwowym, służbie dyplomatycznej i wymiarze spra-
wiedliwości, podobnie w środkach przekazu, zwłasz-
cza w telewizji i w prasie. U nas natomiast podjęto 
odwrotne działania i uwłaszczono byłą nomenklaturę 
dzięki sławetnej ustawie o likwidacji RSW.

W żadnym innym kraju nie zrobiono tak mało jak 
w Polsce dla podważenia władzy gospodarczej starej 
nomenklatury. Na Węgrzech i w Czechosłowacji nie 
było ani jednej afery, która rozmiarami mogłaby się 
równać z polskimi aferami gospodarczymi z pierw-
szej połowy lat dziewięćdziesiątych. Karierę zrobiła 
szczególnie natrętnie lansowana przez nieżyjącego już 
Andrzeja Szczypiorskiego i przez Adama Michnika 
teza o – cytuję – „współodpowiedzialności za komu-
nizm”. Rzecz jasna, było to wygodne przede wszyst-
kim dla ludzi związanych z układem peerelowskim, 
a występujących po obu stronach Okrągłego Stołu.
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(senator J.M. Jackowski) się do mnie pracownik IPN, nie pomnę jego nazwi-
ska, który stwierdził, ze coś jest, po czym na moje 
pytanie, czy mogę to zobaczyć, zamilkł – chciałoby 
się powiedzieć, że na zawsze, no, w każdym razie do 
dnia dzisiejszego. A więc to podstawowe zobowią-
zanie nie zostało wykonane. Zwracałem się również 
do przewodniczącego naszej komisji, pana Gogacza, 
który obiecał interwencję w tej sprawie. Powiedział: 
tak, oczywiście, będziemy nad tym debatowali, ko-
niecznie musimy to mieć. Nie wiem, czy pan senator 
interweniował, a jeśli interweniował, to również bez 
skutku.

I to, proszę państwa, budzi niestety pewne wątpli-
wości. Dlaczego? No, dlatego, że skoro przed chwilą 
pan senator Mamątow wymienił Waryńskiego jako 
człowieka, którego nazwisko trzeba usunąć z nazw 
ulic itd., to można mieć poważne podejrzenia, że 
będziemy mieli więcej tego rodzaju konfliktów. 
Mówił już o tym pan senator Żaryn, za co dzięku-
ję. Poruszył również kwestię Armii Ludowej, która 
w powstaniu w Warszawie odegrała istotną rolę. Jej 
szef, Rozłubirski, dostał przecież Virtuti Militari 
od Bora-Komorowskiego. Więc ja bym powiedział 
tak: jeśli ulica Armii Ludowej jest w… no, nie chcę 
wymieniać żadnego miasta, w każdym razie gdzie 
indziej niż w Warszawie, to może to budzić wątpliwo-
ści, ale jeśli jest akurat w Warszawie, to nie powinno. 
Waryński, który jest twórcą ruchu socjalistycznego… 
No oczywiście, ktoś może nie lubić socjalizmu, ale 
właśnie tym nie wolno się kierować. Waryński był 
twórcą ruchu socjalistycznego, zapłacił za to życiem. 
Powiedzmy sobie szczerze, to był niezwykle dzielny 
człowiek, można powiedzieć, bohater, choć oczywi-
ście różnie wykorzystywany historiograficznie, ale 
my powinniśmy wiedzieć, kim był Waryński. A tu 
nagle się okazuje, że trzeba go wykreślić.

Jest cała masa przykładów, że ludzie w swoim ży-
ciu zachowywali się nie najlepiej, ale mieli też piękne 
karty. I teraz pytanie: kto to będzie ważył? Jeżeli 
wojewoda, to, powiem szczerze… Nie wiem, kto bę-
dzie wojewodą i gdzie będzie wojewodą. Opinia IPN 
będzie tylko opinią. Możemy się spotkać z bardzo 
różnymi decyzjami, które będą wywoływały konflik-
ty społeczne. A to nie jest nam do niczego potrzebne, 
mamy wystarczająco dużo problemów w innych dzie-
dzinach, żeby jeszcze wywoływać konflikty.

Wymienię poza tymi przykładami, które wymie-
nił tutaj pan senator Żaryn… Ja przez 10 lat byłem 
posłem z Piły. W latach siedemdziesiątych w Pile 
wojewodą był niejaki Śliwiński – postać, jak przy-
puszczam, tutaj kompletnie nieznana, a dla pilan, dla 
mieszkańców byłego województwa pilskiego, to był 
wielki człowiek. To był człowiek, który zadbał o to 
województwo, który bardzo wiele tam inwestował, 
rozwinął to województwo itd. I tam dzisiaj są ulice 
Śliwińskiego, są jakieś ślady, można powiedzieć, jego 

oskarżenia Juliusz Bogdan Deczkowski bardzo prze-
nikliwie zauważył: „Porównywałem śledztwo pro-
wadzone przeciwko mnie przez UB ze śledztwem, 
które przeżywałem w alei Szucha w latach 1941–1942. 
Gestapowcy bili, ale starali się ustalić prawdę. Podczas 
śledztwa Tomporski, jak również jego przełożony kpt. 
Krzyżanowski, dążyli wszelkimi metodami do tego, 
ażebym oskarżył niezgodnie z prawdą samego siebie 
i innych”. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Do wnikliwej analizy pana senatora Jackowskiego, 

która troszkę odbiegała od tematu, mogę dodać tylko 
tyle, że wprawdzie na Węgrzech i w Czechosłowacji 
te daleko idące przemiany zaczęły się szybciej niż 
w Polsce, ale były możliwe dlatego, że w Polsce był 
Okrągły Stół i 4 czerwca odbyły się wybory, które 
położyły kres komunistycznej władzy. To jest sprawa 
pierwsza. I sprawa druga. W tejże Czechosłowacji 
mamy dzisiaj partię komunistyczną, której poparcie 
w wyborach sięga prawie 20% i która bierze udział 
w sprawowaniu władzy. To tyle w ramach takiego 
małego komentarza.

Teraz kilka słów co do tematu dzisiejszej debaty. 
Otóż, proszę państwa, wtedy, kiedy opracowywa-
liśmy ten projekt, kiedy odbywała się tutaj debata, 
powiedziałem, że oczywiście utrzymywanie różnego 
rodzaju symboli w postaci nazw, nazewnictwa, któ-
re absolutnie nie licuje z dzisiejszą rzeczywistością 
i z naszą oceną historii, jest niedopuszczalne i oczy-
wiście trzeba z tym skończyć. Rozwiązania, które 
zostały zaproponowane w tej ustawie, można oczy-
wiście przyjąć pod warunkiem, że ci wszyscy, którzy 
będą o tym decydować, mają dobre wykształcenie, 
mają dobrą wolę i nie kierują się jakimiś osobistymi 
pobudkami. I dlatego, kiedy na posiedzeniu komisji 
przedstawiciel IPN poinformował, że IPN w zasa-
dzie ma już gotowe wydawnictwo, gotowy dokument 
obejmujący zbiór wszystkich nazw i nazwisk w całej 
Polsce, które są wątpliwe, zapytałem, czy możemy 
taki zbiór zobaczyć, i dowiedzieliśmy się, że najda-
lej w ciągu miesiąca będzie on dostępny. Miesiąc 
minął, dokument nie był dostępny. Zwracałem się 
w tej sprawie do prezesa IPN, pana Kamińskiego. 
Pan prezes poinformował mnie, że jak najbardziej 
przekaże tę sprawę, komu trzeba. Minęło półtora 
miesiąca, a dokumentu nie było. I wreszcie odezwał 
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(senator M. Borowski) omawiany system jakoś generalnie zmieniało. Dlatego 
też uważam, że ta ustawa – aczkolwiek niezbędna, 
aczkolwiek zawierająca również zasadne passusy – 
jednak nie daje gwarancji, że jej wykonywanie nie bę-
dzie powodowało istotnych konfliktów w poszczegól-
nych społecznościach lokalnych. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I jeszcze raz głos zabiera pan senator Jan Żaryn.
Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Mam nadzieję, że pan senator Borowski, który, jak 

słyszę, bardzo mnie lubi i ceni, podobnie jak senatora 
Mamątowa, jednak zagłosuje za tą ustawą, niezależ-
nie od wątpliwości. Chciałbym go bardzo serdecznie 
przekonać do takiego gestu, między innymi dlatego, 
że Instytut Pamięci Narodowej, który moim zdaniem 
będzie tutaj zdecydowanie stroną wiarygodną i będzie 
potrafił należycie rzecz całą weryfikować, przygo-
towywał się do ewentualności, że może pełnić taką 
rolę, od dłuższego już czasu. Kiedy bowiem jesz-
cze nie było tej ustawy, a samorządy – konkretnie: 
radni – miały możliwość, by występować o zmianę 
nazwy ulicy, Instytut Pamięci Narodowej podjął de-
cyzję… To było za czasów prezesury świętej pamięci 
Janusza Kurtyki, ja wtedy byłem dyrektorem Biura 
Edukacji Publicznej i to moje biuro wykonywało tę 
rzecz w sensie praktycznym. Było to już 10 lat temu, 
tak mniej więcej… Taką rolę praktycznie spełniali-
śmy. A konkretnie to pan doktor habilitowany Maciej 
Korkuć z krakowskiego IPN był osobą, która w skali 
całej Polski została oddelegowana do nadzorowania 
procesu informowania radnych o możliwości zmiany 
nazwy ulicy czy ronda wobec prośby, którą kierowano 
do Instytutu Pamięci Narodowej. W związku z tym 
bardzo wyraźnie chcę podkreślić: niech wątpliwości 
wynikające z faktu, że przez parę miesięcy nie reago-
wano, Panie Senatorze, na pana monity, nie odbiorą 
wiarygodności Instytutowi Pamięci Narodowej, który 
od co najmniej 10 lat zawiera taką strukturę, taką 
komórkę, takie osoby, które zajmują się tym tematem. 
W Polsce nie ma innej takiej instytucji, w związku 
z tym trzeba przyjąć, wydaje mi się, z dobrodziej-
stwem inwentarza, osiągnięcia IPN w tym zakresie.

Jednak chcę powiedzieć – z uwagi na świadomość, 
że mam ograniczony czas, będę mówił bardzo, bardzo 
krótko – o dwóch innych sprawach.

Najpierw kwestia polityki historycznej. To, co 
w tej chwili się zdarzy dzięki naszej ustawie, rze-
czywiście spowoduje – mam nadzieję, że właśnie to 

obecności, no ale on oczywiście może być uznany za 
peerelowskiego dygnitarza i ten czy ów wojewoda 
uzna, że trzeba to zmienić.

Słynna sprawa generała Ziętka na Śląsku – no, 
wiadomo, dla Ślązaków on jest ważny, ale był partyj-
nym działaczem. I co? No więc to trzeba zważyć na 
szali. Zgoda, są postaci jednoznacznie negatywne, np. 
wymienieni tu już Marchlewski czy Świerczewski, 
ale są też postaci, w przypadku których to trzeba zwa-
żyć. O poetach już była mowa – pan senator Bobko 
o tym mówił – więc nie będę wymieniał nazwisk, ale 
wiemy, jak z różnymi poetami bywało. Broniewski 
był przed wojną komunistą, a jednocześnie autorem 
wspaniałych wierszy i ma stałe miejsce w naszej li-
teraturze. I co, wyrzucić go? No chyba nie tak trzeba 
do tej sprawy podchodzić. Oczywiście te apele, które 
tutaj pan senator Żaryn… Ja bym powiedział tak: 
gdyby to pan senator Żaryn w całej Polsce decydował, 
to znaczy gdyby to on był instytucją odwoławczą, to 
ja bym zagłosował za tą ustawą w ciemno, tylko że 
wiem, że tak nie będzie.

(Senator Jan Hamerski: Senatora Żaryna zacią-
gnąć do współpracy…)

(Wesołość na sali)
Ja od razu przepraszam pana senatora Żaryna, 

bo moja wypowiedź może być powodem kłopotów 
dla niego… (wesołość na sali) …więc żeby jakoś to 
zrównoważyć, chcę powiedzieć, że są sprawy, w któ-
rych z panem senatorem gruntownie się nie zgadzam.

(Oklaski) (Wesołość na sali)
(Senator Jan Maria Jackowski: A jaki jest procent 

tych spraw?)
(Głos z sali: Swój człowiek po prostu…)
Tak jest.
Niestety będziemy mieli 16 wojewodów, bardzo 

różnych. I w niczym nie ujmując panu senatorowi 
Mamątowowi – już powiedziałem przecież kiedyś, 
że go lubię…

(Senator Robert Mamątow: Teraz ja dostanę.) 
(Wesołość na sali)

Kiedyś tak powiedziałem, to uczucie jest trwałe.
(Wesołość na sali)
Niestety, senator Mamątow może zostać wojewo-

dą – prawda?
(Senator Robert Mamątow: Niestety?) (Wesołość 

na sali)
I wtedy mamy kłopot. Wtedy mamy kłopot.
I dlatego to wydawnictwo, ten dokument, który 

IPN miał przygotować, był ważny, dlatego że dyskusja 
byłaby wtedy, powiedzmy sobie, bardziej głęboka, 
moglibyśmy wiedzieć, co się szykuje, jak to ma być 
po prostu. A tak to jest jak randka w ciemno, niestety.

Proszę państwa, nie wiem, jakie tam są poprawki, 
ale zdaje się, że niewprowadzające niczego, co by ten 
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(senator J. Żaryn) woła to dyskusję, to mam nadzieję, że ostatnią i dzięki 
temu już się wyzwolimy, uwolnimy przynajmniej od 
tej jednej barykady z roku 1920. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I poproszę o zabranie głosu pana senatora 

Zbigniewa Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Cieszę się, że ta ustawa wreszcie dojrzewa do 

uchwalenia. Jak przypominam sobie jeszcze z ka-
dencji bardzo odległej, bo 2007–2011, wtedy też po-
dejmowaliśmy takie próby, niestety, bezskutecznie. 
Dobrze się dzieje, że w końcu to zostanie uwieńczone 
sukcesem. Oczywiście chciałbym, żeby ta ustawa 
miała kształt jak najlepiej oddający nasze intencje 
i żeby udało się załatwić przy jej okazji wszystkie 
sprawy, również kwestię pomników. Dlatego mam, 
proszę państwa, propozycję małej poprawki, która 
pozwoliłaby ująć sprawę tych pomników, polegającą 
na użyciu sformułowania „nazw obiektów budowla-
nych” zamiast sformułowania „nazw budowli, obiek-
tów”. Bo, proszę państwa, wedle prawa budowalnego 
obiekt budowlany obejmuje 3 kategorie, a mianowi-
cie: budynki, budowle i obiekty małej architektury. 
Do budowli, czyli jednej z tych kategorii, zalicza się 
również pomniki. Z kolei do obiektów małej archi-
tektury zalicza się posągi. A zatem jeżeli przyjmiemy 
szerokie sformułowanie „obiektów budowlanych”, 
to będziemy mieli wszystko objęte tę jedną ustawą. 
Tak że mam taką propozycję natury legislacyjnej, 
żeby objąć jak najszerzej te wszystkie obiekty, o które 
nam w istocie chodzi, tak żeby nie upamiętniały one 
systemu totalitarnego.

Jeżeli chodzi o samą dyskusję natury historyczno-
-politycznej, to chciałbym tylko powiedzieć jedno, 
żeby może troszeczkę rozluźnić atmosferę, à pro-
pos owego nieszczęsnego Ludwika Waryńskiego. 
Uważam, że byłoby rzeczywiście niesprawiedliwością 
ocenianie go, i to tylko na tej podstawie, że go sobie 
system totalitarny, komunistyczny zawłaszczył, jako 
człowieka, który nie zasługuje na upamiętnienie. Bo 
trzeba pamiętać, że w owym czasie, kiedy tworzył on 
ruch robotniczy, sytuacja była taka, że rzeczywiście 
można go uznać za człowieka odważnego, walczącego 
o piękną ideę. Zresztą potem, szczerze mówiąc, ona 
została w dużej mierze zasymilowana, przyjęta przez 
nasz piękny ruch, jakim była „Solidarność”, której 
idea ma przecież swoje odzwierciedlenie również 
i w systemie solidaryzmu społecznego, i w dużej czę-
ści w społecznej nauce Kościoła. Ale tak jak mówię, 
niefortunne było to, że to jego dziedzictwo zostało 

spowoduje i że będzie to miało pozytywną formę 
– dyskusję w lokalnych społecznościach na temat 
naszej historii. Panie Senatorze Borowski, ja się nie 
martwię sporami autentycznymi. My żyjemy jako 
naród w wielu sporach autentycznych, czasem nawet 
trzeba je wywoływać, dając szansę na to, żeby te 
spory zaistniały… Na tym między innymi polega 
zmiana świadomości. Świadomości, którą, jak rozu-
miem, chcemy zmienić w taki sposób, żeby Polska 
odzyskała, żeby Polacy odzyskali poczucie wspól-
notowości i żeby w związku z tym pojęcie zdrady 
i patriotyzmu zostało należycie zaprezentowane – 
tak, abyśmy dalej być mogli właśnie tą wspólnotą. 
A zatem jeżeli ta ustawa wywoła dyskusję, to chwała 
jej, i nie lękajmy się tej ustawy. Oczywiście dzi-
siaj jesteśmy w zupełnie innym punkcie niż w roku 
1989, ale przypomnę, że… No, nie da się ukryć, że 
cała konstrukcja Okrągłego Stołu, przygotowywa-
na przez stronę komunistyczną, była podyktowana 
nie tym, że komuniści chcieli rzeczywiście oddać 
władzę, tylko tym, że chcieli utrzymać władzę przez 
pozorne jej oddawanie. Cała lawina późniejszych 
faktów spowodowała, że ta konstrukcja myślenia 
ówczesnego kierownictwa totalnej partii, PZPR, 
zawiodła, ale taki był projekt. I efektem między in-
nymi tego projektu było właśnie takie długie trwanie 
narodu polskiego w stanie wewnętrznego kłamstwa. 
Przypomnę tutaj pewną bardzo ciekawą wypowiedź 
Jana Nowaka Jeziorańskiego, który jest, jak myślę, 
autorytetem dla wszystkich, niezależnie od tego, 
z jakiej opcji się wywodzimy; pewnie nawet dla 
innych osób jest autorytetem bardziej niż akurat dla 
mnie. I on tak powiedział podczas pierwszej bodaj 
swojej wizyty w Polsce po 1989 r. – nie spodziewał 
się, że Polacy nadal są po dwóch stronach frontu 
z roku 1920. Rozumieją państwo to zdanie? To zna-
czy, że wśród Polaków są zaprzańcy, którzy nadal nie 
mają świadomości, że są zaprzańcami. Jednak są też 
Polacy, którzy wiedzą, co to znaczy niepodległość. 
Jedni i drudzy chcą się nazywać Polakami, a są po 
dwóch stronach tak oczywistej z punktu widzenia 
emigranta niepodległościowego barykady. Dla nie-
go było to nie do przyjęcia, nie do zrozumienia, na 
szczęście…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czas, Panie 
Senatorze.)

Wiem, już kończę.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję 

bardzo.)
A zatem ta ustawa, którą dzisiaj wprowadzamy, 

powoduje niewątpliwie niesamowicie ważne uporząd-
kowanie w tym najważniejszym zakresie. Jeżeli wy-
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(senator Z. Cichoń) Jackowskiego, który zakończył swoje wystąpienie 
pewnym porównaniem, cytując jakiegoś duchownego 
– ale nie „jakiegoś” w znaczeniu „nic nieznaczące-
go”, sądzę, że nawet znaczącego, tylko nieznanego 
mi z nazwiska – który oto dowodził, że nazizm plus 
hitleryzm plus nacjonalizm niemiecki były uczciw-
sze, bo nie zniekształcały prawdy, zaś system ko-
munistyczny, jak rozumiem, radziecki, był gorszy, 
bo wymagał przyznania się do nieprawdy, wymagał 
kłamstwa. Ja proszę go, aby wykreślił ten zwrot, 
bo jest on nieprawdziwy. Na ziemiach śląskich i na 
Pomorzu domagano się kłamstwa, hitlerowcy doma-
gali się kłamstwa. Domagali się tego, żeby wyznać, 
że Polak nie był nigdy Polakiem, bo jego dziadek 
mieszkał na terenach zaboru niemieckiego – czyli 
domagali się kłamstwa. Ale to nie jest ważne. Jeśli 
ktoś się nie przyznał, to była wysyłka, Oświęcim lub 
kula w łeb. Jednak w systemie komunistycznym też 
tak się zdarzało, ludzie też uciekali. A skoro jeste-
śmy już na płaszczyźnie nazewnictwa, apologetyki, 
to chciałbym powiedzieć, że na tych terenach, które 
wskazałem, Niemcy wymuszali… wręcz usuwali na-
zwiska z nagrobków. W systemie komunistycznym 
pozostawiono jednak nazewnictwo polskie.

Nie chcę wprowadzać tego wątku, ale wydaje się, 
że świat uznał, że faszyzm, hitleryzm niemiecki, 
III Rzesza wiążą się z najpotworniejszymi zbrod-
niami, bo one prowadziły do eksterminacji wielu ras, 
wielu narodów, w tym narodu polskiego. Dlatego pro-
szę, żeby senator Jackowski wykreślił ze swojego 
wystąpienia ten cytat – nie wiem, czy pełen – ze słów 
tego duchownego. Może uznać, że ja tego nie zrozu-
miałem i że wykreśla to na moją prośbę.

Wracając zaś do zasadniczego tematu, chciałbym 
powiedzieć, że oczywiście jestem zadowolony z fina-
lizacji tej ustawy, która powstała z inspiracji samo-
rządu na południu…

Tak, Panie Senatorze? 
(Senator Robert Mamątow: Tak jest.)
Proszę, jaka zgoda.
…I którą my przyjęliśmy. Ten samorząd, uznając 

potrzebę zmiany, zwrócił się do Wysokiej Izby, do 
Senatu, o udzielenie swoistego ustawowego – i nie 
tylko, ale przede wszystkim ustawowego – wsparcia.

(Senator Robert Mamątow: Pozytywnie…)
Senat odpowiedział na to pozytywnie i była peł-

na zgodność co do tego, że tyle lat po przemianach 
ustrojowych w zakresie suwerenności i niepodległo-
ści czas zerwać z przeszłością, która nieprawdziwie 
obrazuje – za pośrednictwem nazw, symboli narodo-
wych, obiektów, nawet geograficznych – to, co było 
istotą 1050-letniej historii Polski, zwłaszcza okresu 
solidarnościowego.

Przywołuje się tu… Chyba marszałek Borowski 
mówił o tym, że komunizm skończył się wraz 
z Okrągłym Stołem. Niestety nie do końca jest to 

przejęte w sposób niesprawiedliwy, na zasadzie uzur-
patorskiej, przez system totalitarny. Chciałbym się tu 
odwołać do może niezbyt popularnego, przynajmniej 
z racji naszej historii, Bismarcka, ale tylko dlatego go 
przywołuję, że na pewno nie można go posądzić o to, 
że był człowiekiem, który miał cokolwiek wspólnego 
z jakimiś sympatiami do socjalizmu czy do systemu 
totalitarnego w tym wydaniu, które potem komunizm 
zaprezentował. On kiedyś powiedział takie słowa, 
które warte są zapamiętania: kto za młodu nie był 
socjalistą, ten na stare lata ma szansę zostać świnią. 
To jest cytat z Bismarcka, którego uważamy za czło-
wieka na pewno superprawicowego i zwalczającego 
nie tylko wszelkie duże odchylenia od kursu polityki 
bardzo autorytarnej, ale i prawicowej. A zatem ten 
cytat wskazuje na pewne źdźbło prawdy w tymże 
ruchu, jaki utworzył Ludwik Waryński.

Ale w ogóle całe to rozważanie jest, moim zda-
niem, nie na miejscu, dlatego że pamiętajmy o jednej 
rzeczy: my mamy w ust. 2 wyraźne odniesienie do 
tych wydarzeń systemu totalitarnego, które są zwią-
zane z latami 1944–1989.

À propos przywłaszczania sobie pewnych życio-
rysów czy ideologii przez systemy, które potem były 
totalitarne i które tyle zła przyniosły światu, trzeba po-
wiedzieć, że taka niesprawiedliwość spotkała nie tylko 
Waryńskiego, ale i, jeśli chodzi o np. historię Niemiec, 
nie kogo innego jak samego Fryderyka Nietzschego, 
co do którego też się mówi, że Hitler był zafascyno-
wany jego ideologią i że rzekomo na podstawie jego 
filozofii tworzył hitlerowski system totalitarny. Są to 
pewne zaszłości, na które te osoby nieżyjące żadnego 
wpływu nie miały, i byłoby niesprawiedliwością osą-
dzanie historycznych postaci, które wniosły dużo czy 
to do historii filozofii, tak jak np. Nietzsche, czy to do 
historii jakichś ruchów społecznościowych, tak jak 
Waryński, ze względu na to zawłaszczanie ich przez 
systemy totalitarne. To tylko tyle. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan zgłosił poprawkę na piśmie? Panie Senatorze, 

zgłosił pan poprawkę na piśmie?
(Senator Zbigniew Cichoń: Tak.)
Dobrze.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym jeszcze przed tym, zanim się wy-

powiem, skierować prośbę do pana senatora 
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(senator J. Rulewski) skorzystać z tej szansy i przeprowadzić dyskusję na 
ten temat w szkołach, w innych środowiskach, w, jak 
tu pan minister powiedział, społeczeństwie obywa-
telskim.

Chciałbym jeszcze, proszę państwa, zwrócić 
uwagę na to, że ta ustawa jest również przedmiotem 
dyskusji w domach. Padają pytania o to, czy my nie 
zmieniamy nazw tych ulic, obiektów dla siebie. Czy 
ulice mające za patronów Bieruta, Gierka…

(Senator Stanisław Kogut: Wałęsę.)
Wałęsę – niech pan doda, Panie Marszałku…
(Senator Stanisław Kogut: Agenta.)
Skoro pan, Panie Senatorze Kogut, się odzywa, to 

powiem więcej: właśnie dziś w radiu usłyszałem, że 
mają powstać dwa kolejne pomniki…

(Senator Stanisław Kogut: Gdzie?)
W Warszawie.
(Głos z sali: Wałęsy?)
Niektórzy powiadają: po co zmieniać na to, czego 

my jeszcze nie uznaliśmy, co nie zostało zweryfiko-
wane? Nazwy ulic powstają, a tu otwiera się właśnie 
taka dyskusja, w której nie chciałbym być suflerem, 
ale chyba mam prawo, jako współzałożyciel tego pań-
stwa, które teraz będzie wiecznie… Nie chciałbym 
być suflerem i podpowiadać, jakie nazwy ewentualnie 
mogłyby się pojawić.

(Senator Stanisław Kogut: Mieszko I.)
Najpierw spłaćmy dług wdzięczności. Polska nie-

podległość, polska suwerenność, polskie przemiany 
ustrojowe są oczywiście zasługą samych Polaków, ale 
są też owocem olbrzymiej pomocy. Ja z przykrością 
stwierdzam, że w swoim regionie nie mogłem prze-
forsować koncepcji, aby jedna ze szkół, z którą zapo-
wiadał współpracę ambasador amerykański, przyjęła 
za patrona Reagana. Ileż mamy ulic Reagana?

(Rozmowy na sali)
A przecież to za Jana Pawła II, za Reagana, przy 

nieświadomości Gorbaczowa dokonały się te prze-
miany, które miały miejsce. A przecież niedaw-
no umarł Dietrich Genscher, dozgonny przyjaciel 
Polski. Miałem tę przyjemność, że… Prezydent 
Polski odznaczył go jednym z najwyższych odzna-
czeń. I tu jest wspaniała rola parlamentu, bo nie 
wszyscy politycy na Zachodzie widzieli tę Polskę, 
która walczy. Chcieli mieć spokój na Zachodzie… 
Ileż to parlamentów, organizacji związkowych, 
Kościołów i poszczególnych osób uczestniczyło 
w tym dziele? Czy przy tej okazji nie należałoby 
wyrazić, choćby w jakimś ograniczonym zakresie, 
naszej wdzięczności? Bo te nasze…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: I tu, Panie 
Senatorze, stawiamy kropkę, ponieważ przekroczył 
pan czas 10 minut.)

Jak powiedziałem, można pisać najpiękniejsze 
wiersze i poematy, ale to czas wszystko rozstrzyga. 
(Oklaski)

prawda, bo w rzeczywistości nikt za Okrągłym 
Stołem nie ogłosił zakończenia komunizmu – 
z wyjątkiem pewnej wspaniałej aktorki, ale to 
była tylko jej osobista refleksja. Nie było dekre-
tacji likwidacji komunizmu. Okrągły Stół został 
przez wielu potraktowany jako kamień węgielny 
III Rzeczypospolitej. Nie chcę deprecjonować osią-
gnięć Okrągłego Stołu, bo uważam go za pożądany 
akt polityczny, jednak w żadnej mierze nie mógł 
on być aktem założycielskim III Rzeczypospolitej. 
Ponieważ byłem w „Solidarności”, mogę powie-
dzieć, że „Solidarność” nigdy nie nawoływała 
do apologetyki w odniesieniu do systemu komu-
nistycznego, nie brała poważnie potrzeby jego 
utrwalania w nazwach, wręcz przyjmowała, że 
jest to okres przejściowy, bardzo incydental-
ny okres dziejów państwa polskiego, i nigdy nie 
gwarantowała, że Okrągły Stół będzie symbolem 
III Rzeczypospolitej.

W tych swoich dywagacjach oczywiście mógł-
bym pójść dalej i kierować się w stronę eki-
py, która uważa, że przejęła wszystkie tradycje 
„Solidarności”. Wszystkie tradycje „Solidarności” 
to również porozumienia sierpniowe – a przypomi-
nam, że porozumienia sierpniowe to były porozu-
mienia z komunistami, w związku z czym czy to 
w sposób wymuszony, czy w udawany przyjęliśmy 
założenia systemu radzieckiego, systemu komuni-
stycznego.

Wracając do samej istoty ustawy, wyrażam 
tu pewną małą obawę, a swoim pytaniem chcia-
łem uaktywnić pana ministra, co mi się udało… 
Operacja w obecnej chwili z przyczyn technicznych 
będzie bardzo trudna, dlatego że, jak powiedzia-
łem, zmian nazw, usuwania pomników dokonuje 
się albo przy pomocy rewolucyjnych dekretów czy 
postanowień, jak ma to miejsce na przykład teraz 
na Ukrainie, albo w sposób uświadomiony. Polska, 
kraj cywilizowany, przyjęła filozofię uświadomio-
ną. Moim zdaniem jest to lepsza metoda, bo nie jest 
to tylko jednorazowy akt, ale mamy tu do czynienia 
ze świadomością tego, gdzie się żyje i do czego się 
dążyło. My niewątpliwie dążyliśmy do pluralizmu, 
do prawdy, do solidaryzmu i dlatego nam na drodze 
stał system komunistyczny, którego znaki trzeba 
usunąć.

Moim zdaniem tę operację należy przeprowa-
dzić… Potrzebny jest rok czy nawet więcej czasu na 
to, żeby świadomość, którą mamy my tutaj i którą 
mają petenci zwracający się do Senatu, była świa-
domością ogólnonarodową, w tym również świado-
mością wspólnot lokalnych. Uważam, że mimo tego, 
iż ta nasza ustawa to jest akt władczy, a nawet akt 
administracyjny, skoro włączamy wojewodę… Warto 
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ludźmi. Pamiętajmy o „Solidarności” i nie opowiadaj-
my bredni. Jakby nie było ukochanej „Solidarności”, 
tego zrywu robotników, a także chłopów, to nigdy nie 
padłby mur berliński.

Pamiętamy 1956 r., pamiętamy inwazję Rosji na 
Węgry. Co robiły Czechy? Przepuściły. I oni – tu się 
zgadzam z senatorem Borowskim – do dzisiaj zacho-
wali gwiazdę. Bo mówią: a może się jeszcze przyda, bo 
komuna wróci. Przecież oni właśnie tak się zachowu-
ją. I w związku z tym ja jeszcze raz mówię: Państwo 
Drodzy, pamiętajmy o wielkich ludziach i nadawajmy 
nazwy pochodzące od tych wielkich ludzi. Ja jestem 
za tym, żeby znikły wszystkie nazwy wiążące się 
z komunizmem. I żeby nadawać bohaterskie nazwy, 
nazwy „Solidarności”. Ulice w Poznaniu powinny się 
nazywać imieniem Przemka, który zginął…

(Głosy z sali: Jest.)
(Głos z sali: Strzałkowskiego.)
Tak, jest, wiem, że jest, jeżdżę tam pod pomnik.
(Głos z sali: Romka.)
Tak, Romka, przepraszam. Romka.
Co się stanie, jak samorząd podejmie decyzję, że 

np. w Grybowie nazywa się ulicę imieniem prezy-
denta Reagana? Nic się nie stanie, Drodzy Państwo.

Dziękuję ci, Robert, za to, że inicjatywa, o któ-
rej tu mówimy, została podjęta. Ale nie zapominajmy 
o naszej przepięknej historii. Nie zapominajmy o hi-
storii „Solidarności”. Bo nikt by tu nie dyskutował… 
A jeżeli ktoś wprowadza jakąś ideologię, sobie tylko 
wiadomą, że to Niemcy, Czesi… Niemcy siedzieli pod 
butem Ulbrichta. A Czesi siedzieli pod butem Dubčeka. 
A inni, Państwo Drodzy, siedzieli pod butem…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Honeckera.)
Tak, Honeckera. I co? I o czym my mówimy, 

Państwo Drodzy? Ceaușescu… Inni siedzieli… A te-
raz wszyscy o tym mówią, że oni to bohaterowie, 
a ruch „Solidarności” to nie wiem co. To był boha-
terski ruch. I dzięki temu ruchowi Europa naprawdę 
odzyskała wolność. I apeluję: jeżeli występujemy, to 
mówmy dobitną prawdę o tym, kto doprowadził do 
tego, że dziś mówimy o dekomunizacji. Ja mógłbym 
mówić, że miałem pretensje do jednego z premierów 
– ale jest on już na Sądzie Boskim, mówię tutaj o śp. 
panu Mazowieckim – za grubą krechę. Gdyby wte-
dy nie było grubej krechy, to dziś naprawdę mieliby-
śmy Polskę, że tak powiem, daleko do przodu. Może 
dekomunizacja by była wcześniej. Ale nie ciągnę tej 
kwestii. Świeć, Panie, nad jego duszą. Dziękuję, Panie 
Marszałku, dziękuję, Panie i Panowie Senatorowie. 
(Oklaski)

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

Romańczuka.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

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

Koguta.

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

Panie Ministrze! Drodzy Goście!
Wydaje mi się, że trzeba serdecznie podziękować 

panu senatorowi Mamątowowi.
(Senator Robert Mamątow: Za co?)
Za to, że tak ciężko pracował przez długi czas, 

aby ten projekt ustawy trafił do polskiego parlamentu.
Chciałbym się także ustosunkować do głosu senatora 

Rulewskiego. Drogi Senatorze, a co to będzie za prze-
szkoda, jak samorządy podejmą decyzję, że zmieniają 
nazwę ulicy Bieruta na nazwę Żołnierzy Wyklętych? 
Co to będzie za przeszkoda? Przez tyle lat to były ulice 
Bieruta i innych, co wydawali dekrety, żeby skrytobój-
czo mordować polskich bohaterów. Wszyscy mówią 
o tym, że Waryński i inni… Ale niech powiedzą, co robił 
Świerczewski, co robił niejaki Moczar. Ja czekałem, 
żeby dożyć tej chwili, kiedy wejdzie w życie ustawa 
dekomunizacyjna. Oby jak najszybciej… Bo w życiu się 
nie zgodzę z niektórymi senatorami, którzy gloryfiku-
ją… opowiadają, jak to w Niemczech zrobiono, jak to 
w Czechach zrobiono. Oni może sobie przypomną, co 
się działo w Polsce, co się działo w 1956 r. w Poznaniu, 
kiedy spadkobiercy tych, których senatorowie tu bronią, 
strzelali do niewinnego chłopaka, który trzymał w ręce 
flagę narodową, flagę Rzeczypospolitej. On zginął od 
strzału spadkobierców tych, którzy… Oni wykonywali 
polecenia tych dyktatorów. Przypomnimy sobie może 
też o tym – ja boleję nad tym, że ktoś nie zna historii – że 
to dzięki „Solidarności”, ruchowi, który ja także repre-
zentuję i reprezentowałem, padł mur berliński i przyszła 
wolność w całej Europie Środkowej. O tym wszyscy 
dziś zapominają, o tym słowie cudownym „solidar-
ność”, o tych ofiarach w Stoczni Gdańskiej i w kopalni 
„Wujek”. Państwo Drodzy, zlikwidować wszystkie na-
zwy ulic, które odnoszą się do tych, co tworzyli system 
totalitarny!

Zgadzam się z senatorem Rulewskim, że gdy-
by w naszej ukochanej ojczyźnie nie było pryma-
sa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
gdyby nie było papieża, świętego Jana Pawła II, 
gdyby w Stanach Zjednoczonych nie było prezy-
denta Reagana, gdyby nie było wielkich patriotów, 
Jeziorańskiego z Radia Wolna Europa, Brzezińskiego 
w Stanach Zjednoczonych, to dziś byśmy nie dysku-
towali na temat dekomunizacji. Wtedy dla wszystkich 
ludzi z „Solidarności” może by były więzienia i nie 
wiadomo, jakie tajne wyroki by wydawano. Służby 
specjalne, że tak powiem, zaopiekowałyby się tymi 



116

16. posiedzenie Senatu w dniu 29 kwietnia 2016 r. 
Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,  

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Czyli ta ideologia również była nie tylko zbrodni-
cza, ale też zakłamana, i wywodziła się z tego samego 
korzenia, z korzenia takiego prymitywnego darwini-
zmu społecznego. Darwinizm w biologii jest istotną 
nauką, ja się z nią zgadzam, ale tutaj zastosowano 
darwinizm do nauk społecznych, do działalności spo-
łecznej. Przecież z tego prymitywnego darwinizmu 
społecznego wywiodła się walka klas, ale także walka 
ras. Ten, kto jest silniejszy, zwycięża. Ten, kto jest 
silniejszy, narzuca swoją ideologię i narzuca także 
swoje prawa. Jest suwerenem. I taka była ideologia.

Ja chcę powiedzieć, że z tą ustawą oczywiście 
będą problemy. Ale też chcę powiedzieć i przypo-
mnieć, że taka ustawa, w zasadzie taka sama, była 
zgłoszona w poprzedniej kadencji.

(Senator Robert Mamątow: Ta ustawa jest trochę 
lepsza.)

Ona została trochę zmieniona, poprawiona, tak. 
No, ale trzeba przypomnieć, że taka inicjatywa była. 
Ona nie zakończyła się uchwaleniem ustawy.

Ale oczywiście będą problemy. Tak, będą pro-
blemy, które trzeba będzie na poziomie samorządów 
rozwiązywać, dlatego że życiorysy niektórych ludzi 
nie są przecież jednoznaczne. Był tu przywołany 
Waryński. Zgadzam się z tym, co pan senator mówił. 
Ale mamy także Broniewskiego, którego pamiętamy 
z okresu PRL jako urzędowego poetę ówczesnej wła-
dzy, tymczasem Broniewski był także w I Brygadzie, 
walczył, potem socjalizował, komunizował. Tego typu 
życiorysów jest bardzo dużo.

Według mnie komunizm w Polsce na szczęście 
się skończył, on się skończył dlatego, że ideologia 
komunizmu się skończyła. Tej ideologii zadał cios 
strajk w sierpniu 1980 r., ideologii, bo to był strajk 
robotników. Robotnicy strajkowali, klasa robotni-
cza, która była klasą wiodącą, zaczęła protestować. 
Powiem tak: grupa, która ten strajk organizowała, 
zastosowała teorię Lenina, to była grupa świadomych 
rewolucjonistów, którzy wiedzą, w którą stronę pro-
wadzić, i masy też były świadome. Czyli paradoksal-
nie w stoczni imienia Lenina za pomocą teorii Lenina 
zniszczono ideologię leninowską.

To nie tylko to, co się stało, miało wpływ na Europę 
Środkowo-Wschodnią. To właśnie to ideologiczne za-
przeczenie ideologii leninowskiej miało wpływ na 
partie komunistyczne na Zachodzie, które funkcjono-
wały wspierane przez Związek Radziecki, ale były też 
odpowiedzią na jakieś zapotrzebowanie, autentyczną 
odpowiedzią na zapotrzebowanie w tamtych krajach.

To spowodowało, polski Sierpień spowodował, że 
te partie straciły podbudowę ideologiczną i się rozsy-
pały. Jak widzimy, Francuska Partia Komunistyczna, 
która miała do 20% poparcia w wolnych wyborach, 
w tej chwili w zasadzie nie istnieje. W Polsce też ta-
kiej partii nie ma, bo przecież PZPR przekształciła się 
w inną partię, socjaldemokratyczną, i bardzo dobrze, 

Senator Tadeusz Romańczuk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym powiedzieć tak: pochodzę z Podlasia, 

to jest rejon wielokulturowy i wielowyznanio-
wy. I w małej gminie na Podlasiu jest ulica Armii 
Czerwonej, do dzisiaj. Niedawno celowo się tam prze-
jechałem, myślałem, że ta nazwa został zmieniona, ale 
nie, jest. Dlatego też z tego miejsca chcę zaapelować 
– bo to może być tylko prośba – do panów senato-
rów, którzy wnieśli poprawki, by zechcieli je wyco-
fać i poprzeć w swoich wystąpieniach pana senatora 
Mamątowa. Aby Senat przyjął dzisiejszą ustawę bez 
poprawek. (Oklaski)

A co do słów pana senatora Borowskiego, to z upo-
ważnienia pana senatora Mamątowa chcę powiedzieć, 
że mówił mi on, że w tej kadencji nie będzie wojewo-
dą. Dziękuję bardzo. (Wesołość na sali)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz udzielę głosu sobie, jako dyskutantowi.
Muszę powiedzieć, że mówicie państwo senato-

rowie o czymś, czego w moim otoczeniu, tam gdzie 
mieszkam, już nie ma. Ja z zaskoczeniem słyszę, że 
w takim patriotycznym województwie podlaskim 
jest jeszcze ulica Armii Czerwonej. Otóż na Pomorzu 
tego problemu nie ma. Ja z tym problemem się już od 
wielu, wielu lat nie stykałem. I nie trzeba było jakiejś 
specjalnej ustawy, żeby dokonać zmian koniecznych 
z naszego punktu widzenia, ponieważ faktycznie nie 
można albo nie powinno się czcić tych, którzy zasłu-
żyli się dla funkcjonowania systemu totalitarnego. 
Nie może być tak, żeby nadal nasze dzieci pytały: 
„A kto to jest?”. Bo jednak nie tylko poprzez pomniki 
wystawiano na piedestał, także poprzez nazwy wła-
sne placów, ulic. To jest wystawianie na piedestał 
i dawanie przykładu także naszej młodzieży.

Ja się nie zgadzam z tym, że akurat hitleryzm 
był mniej kłamliwy. Otóż Hitler nie mówił, że prze 
do wojny, że chce wojny. On mówił, że chce pokoju 
i walczy o pokój. On mówił, że Niemcy są atakowa-
ne, że Polacy zajęli rozgłośnię niemiecką na Śląsku, 
a Niemcy się tylko bronią.

(Rozmowy na sali)
Chcę państwu także przypomnieć, że z punktu 

widzenia pewnych idei społecznych ta ideologia przy-
pominała nam co nieco ideologię, z którą myśmy się 
już w naszym dorosłym życiu zetknęli. No, w par-
tii NSDAP nie mówiło się: pan, pani. Mówiło się 
Genosse, czyli towarzysz.

(Głos z sali: I wtedy się uczyli Stalina…)
I to była partia narodowosocjalistyczna. To jest…
(Głos z sali: To było spójne.)
(Głos z sali: Musieli się uczyć Stalina.)
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Dla porządku informuję, że panowie senatorowie 
Czesław Ryszka i Maciej Łuczak złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożyli panowie senatorowie: Robert 
Mamątow, Jerzy Czerwiński i Zbigniew Cichoń.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Tomasz Zdzikot: Nie.)
Nie, dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej o usto-
sunkowanie się do przedstawionych wniosków i przy-
gotowanie sprawozdania.

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

(Głos z sali: Teraz punkt szósty.)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Karcie 
Polaka oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 130, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 130 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji 
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, 
pana senatora Artura Warzochę, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Tylko, Panie Senatorze, o godzinie 12.00 będę 
musiał ogłosić przerwę.

Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca  
Artur Warzocha:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję, myślę, że nie zajmę całego czasu 

do godziny 12.00. Jeżeli państwo senatorowie będą 
mieli jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem – na 
tyle, na ile będę mógł, na ile będę w stanie. Oczywiście 
chodzi o pytania dotyczące procedowania komisji.

Tak jak pan marszałek wspomniał, mam przy-
jemność przedłożyć w imieniu trzech połączonych 
komisji – czyli Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej, Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą, a także Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej – spra-
wozdanie z prac komisji nad ustawą o zmianie ustawy 
o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw. Ustawa 
została uchwalona przez Sejm w dniu 1 kwietnia 
2016 r. Z kolei komisje zebrały się w dniu 12 kwiet- kwiet-kwiet-

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

że tak się stało. Nie mamy partii komunistycznej, 
tak jak jest to w Rosji czy jak jeszcze niedawno na 
Ukrainie…

(Senator Jan Rulewski: W Czechach.)
(Senator Stanisław Kogut: W Czechach.)
W Czechach, tak, w Czechach, ale w Czechach jest 

specyficzna sytuacja. Przed wojną w demokratycznych 
Czechach partia komunistyczna też osiągała 15–17%, 
nawet do 20% poparcia. W Polsce było zupełnie inaczej.

Ja naprawdę cieszę się z tego, że powstała zupeł-
nie inna partia, która od tej spuścizny komunizmu się 
odcięła. Nie chciałbym prowadzić takiej rozmowy, 
jaką prowadziłem z przewodniczącym Komunistycznej 
Partii Ukrainy, panem Symonenką, kilka lat temu, bo 
po półgodzinnym monologu mogłem to podsumować 
następująco: to była bardzo ciekawa rozmowa, to była 
ciekawa rozmowa, bo ja takich poglądów nie słyszałem 
od 30 lat. W Polsce tego typu poglądy w ogóle zniknęły.

I coś na koniec. Samorządy będą miały pewien pro-
blem z tymi ludźmi, którzy są postaciami niejedno-
znacznymi. Jednocześnie mam nadzieję, że nie będzie 
jakichś kompromitujących sytuacji, w których proponuje 
się np. usunięcie nazwy ulicy Czerwone Wierchy, bo 
i o takich sytuacjach słyszałem. Tego typu działania są 
oczywiście kompromitujące w przypadku takiej ustawy. 
A więc jeśli chodzi o tego typu działania, to powinna być 
zachowana ostrożność i pewne wyważenie. Oczywiście 
będą dyskusje, czy Waryński powinien być upamiętnia-
ny, czy trzeba tego Waryńskiego usunąć z nazw ulic, 
a także z polskiej historii. I na tym bym skończył.

Pan senator Borowski po raz drugi, proszę bardzo.

Senator Marek Borowski:
Wysoki Senacie!
Będzie już bardzo króciutko. Padały tutaj różnego 

rodzaju podziękowania wobec różnych osób, więc ja 
też chciałbym podziękować. Chciałbym podziękować 
senatorowi Kogutowi. Bardzo mu chciałbym podzię-
kować. Ja w swojej wypowiedzi bardzo króciutko od-
niosłem się do wypowiedzi senatora Jackowskiego, bo 
chciałem się skupić na ustawie, ale pan senator Kogut 
mnie wyręczył i zrobił to znakomicie. Tak miażdżącej 
krytyki wystąpienia senatora Jackowskiego nawet 
bym nie ułożył, powiem szczerze. Nie byłbym w sta-
nie. Już nie mówię o tym, że kiedy padło to z ust pana 
senatora Koguta, zabrzmiało to szczególnie wiary-
godnie. Za to bardzo dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Głos z sali: Staszku, ty jeszcze homo sovieticus…)
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
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(senator sprawozdawca A. Warzocha) pory funkcjonuje ona w składzie 6-osobowym, a po 
nowelizacji tych przepisów będzie funkcjonowała 
w składzie 9-osobowym.

Nowelizacja dotyczy również sposobu finan-
sowania tego zadania przez państwo. Będzie ono 
realizowane z rezerwy celowej budżetu państwa, 
a dysponentem tych środków – i organem uprawnio-
nym do monitorowania ich wydatkowania – będzie 
w myśl nowelizacji minister do spraw wewnętrznych. 
Wprowadzone zostanie również zwolnienie z opłat 
konsularnych związanych ze składaniem wniosków 
i wydawaniem Kart Polaka.

Pomoc finansowa przyznana na podstawie znowe-
lizowanej ustawy będzie obejmowała okres 9 miesię-
cy i w okresie pierwszych 3 miesięcy będzie stanowi-
ła równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku 
o udzielenie świadczenia, na wnioskodawcę i jego 
małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde 
małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodziciel-
ską wnioskodawcy lub jego małżonka; a w okresie od 
czwartego do dziewiątego miesiąca – odpowiednio 
60% wymienionych kwot.

Ponadto proponowane zarówno przez ustawodawcę, 
jak i przez nasze połączone komisje poszczególne zmia-
ny mają charakter porządkujący i dotyczą vacatio legis.

Jeżeli państwo senatorowie mają jakieś pytania, 
bardzo proszę. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

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 Zając, proszę bardzo.

Senator Józef Zając:

Art. 8a ust. 1 mówi, że: „osobie, która złoży wnio-
sek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powo-
łaniem się na okoliczność, o której mowa w art. 195 
ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 grudnia 2013 r. o cu-
dzoziemcach, przysługuje prawo do ubiegania się 
o jednorazowe przyznanie na okres do 9 miesięcy 
świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częścio-
we pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego 
utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej”. Sam fakt 
ubiegania się o udzielenie zezwolenia jest już prze-
słanką do ubiegania się i otrzymania świadczenia 
pieniężnego, tak? Bo tak wynika z tego artykułu. 
Co się stanie, jeśli taka osoba z jakichś przyczyn 
nie uzyska wspomnianego zezwolenia, a otrzymuje 
świadczenie pieniężne? Czy wówczas będzie zobli-

nia bieżącego roku i wtedy pochyliły się nad tekstem 
nowelizowanej ustawy, pracując na materiale przy-
gotowanym przez nasze Biuro Legislacyjne. Biuro 
Legislacyjne zgłosiło wiele uwag i propozycji popra-
wek dotyczących redakcji, jak również porządkują-
cych pewne przepisy w ustawie, która trafiła do nas 
z Sejmu. Dlatego komisje wnoszą o wprowadzenie 
do ustawy poprawek, które znajdą państwo w odpo-
wiednim druku senackim.

Wracając do samej ustawy… Najpierw jeszcze 
chcę powiedzieć, że w posiedzeniu komisji uczest-
niczył przedstawiciel wnioskodawców, pan poseł 
Michał Dworczyk, któremu inne obowiązki, m.in. 
głosowania w Sejmie, uniemożliwiły dzisiaj wzięcie 
udziału w obradach Senatu, więc prosił nas o przeka-
zanie państwu przeprosin. Ale mam nadzieję, że są tu 
przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
którzy będą, w razie potrzeby, odpowiadali na pań-
stwa pytania.

Ideą przyświecającą tej nowelizacji ustawy 
o Karcie Polaka było przede wszystkim wprowadze-
nie do polskiego systemu prawa skutecznego narzę-
dzia, które umożliwi udzielenie pomocy finansowej 
tym posiadaczom Karty Polaka, którzy wyrazili chęć 
osiedlenia się w Polsce i podjęli działania w tym celu. 
To jest jakby pierwszy segment zmian.

Druga zmiana dotyczy trybu składania wniosków 
i wprowadzenia dodatkowego organu administracji 
publicznej uprawnionego do przyjmowania wnio-
sków – oprócz konsula, który do tej pory był jedy-
nym adresatem – a mianowicie urzędu wojewody, 
z tego względu, że zaistniały warunki, powiedzmy, 
ekstraordynaryjne, w których znaleźli się posiadacze 
Karty Polaka przebywający poza granicami Polski 
i będący obywatelami innych państw. Mam tutaj na 
myśli zwłaszcza to, co się wydarzyło w ciągu ostat-
nich dwóch lat na Ukrainie. Przypominamy sobie dra-
matyczne sytuacje, które przeżywali nasi rodacy na 
Ukrainie np. wtedy, kiedy była konieczność szybkiej 
ewakuacji z Donbasu, z Mariupola. Również w in-
nych krajach zdarzają się takie sytuacje, że składanie 
wniosków i przyznawanie Karty Polaka może zostać 
przez miejscowe władze utrudnione. I właśnie po to, 
żeby temu zapobiec i ułatwić składanie wniosków, 
wprowadzony został ten dodatkowy organ admini-
stracji publicznej, czyli wojewoda.

Ponadto nowelizacja ustawy przewiduje rozsze-
rzenie składu i zmianę dotychczasowych zasad funk-
cjonowania Rady do spraw Polaków na Wschodzie, 
która nadal będzie powoływana przez prezesa Rady 
Ministrów, ale jej obsługą w świetle znowelizowa-
nych przepisów zajmować się będzie minister spraw 
zagranicznych. Jak wspomniałem, rozszerzony został 
skład Rady do spraw Polaków na Wschodzie – do tej 
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(senator J. Zając) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Rulewski… Ja to samo pytanie zadam 
panu ministrowi, bo to mniej więcej można policzyć. 
Ale z tego, co pan mówi, wynika, że może się wytwo-
rzyć sytuacja, że ci pierwsi otrzymają, a ci następni 
nie otrzymają, czyli byłyby tutaj pewne nierówności.

Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, ubiegł mnie pan swoją prze-

nikliwością, gdyż chcę zadać podobne pytania. 
Mianowicie pytanie jest takie: czy ta ustawa nie 
mówi „dzień dobry, Polaku”, tylko mówi „uważaj, 
dokąd jedziesz”? Ponieważ właśnie w zakresie fi-
nansowym powiada się, że tych świadczeń – a to jest 
jedno z podstawowych założeń w ustawie – może nie 
być, nie starczyć. Czyli zwłaszcza ci ze Wschodu, 
którzy przyjadą na ziemię dla nich nieudeptaną, nie 
otrzymają nawet 900 zł na dzień dobry. Pytanie jest 
takie: czy pan podziela mój pogląd? I co w komisji 
zrobiono, żeby ten surowy zapis, taki wypraszający, 
miał inną formę?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Artur Warzocha:
Dziękuję.
Panie Senatorze, nie podzielam takiego poglądu, 

jak również nie mogę się podpisać pod takim stwier-
dzeniem, pod określeniem, którego pan użył, mia-
nowicie że to jest mechanizm wypraszający naszych 
rodaków z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ja 
powiem tak: my żyjemy w określonych warunkach 
i realiach budżetowych, jesteśmy wszyscy odpowie-
dzialni, zarówno jedna, jak i druga Izba, a przede 
wszystkim rząd Rzeczypospolitej Polskiej, za sta-
bilność finansów publicznych. Mierzymy nasze siły 
na zamiary i w związku z tym w ten sposób wpro-
wadzono do nowelizacji taki a nie inny mechanizm 
monitorujący i mechanizm bezpieczeństwa.

Nie wydaje mi się również, żebyśmy wytworzyli 
w naszym państwie, w naszym kraju taką atmosfe-
rę, która przy pomocy omawianych nowelizowanych 
przepisów spowodowałaby to, czego broń Boże usta-
wodawca nie miał na myśli, czyli takiego zjawiska 
wypraszania czy zniechęcania naszych rodaków. 
Przeciwnie, uważam, że cała ta nowelizacja – mam 
tutaj ma myśli wszystkie przepisy – doprecyzowuje, 
usprawnia, można powiedzieć: szerzej uchyla drzwi 
dla Polaków, którzy chcą się w Polsce osiedlić.

gowana do zwrotu otrzymanej kwoty, czy tylko będą 
wstrzymane następne wypłaty?

Senator Artur Warzocha:
Nastąpi wstrzymanie wypłat, tak jak pan senator 

wspomniał, i ja interpretuję to w ten sposób, że taka 
osoba będzie zobligowana do zwrotu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, i ja chciałbym zadać panu py-
tania.

Ta pomoc będzie finansowana z budżetu państwa?
(Senator Artur Warzocha: Tak, z rezerwy celowej.)
Jakie pan przewiduje… Jakie ustawodawca prze-

widuje koszty tej pomocy, tzn. ilu ludzi będzie się 
ubiegać o tę pomoc w pierwszym roku, w drugim 
roku i jakie to będą koszty? Rezerwa celowa nie jest 
bez dna.

Senator Artur Warzocha:

Panie Marszałku, ja w tej chwili nie przypomi-
nam sobie, jaka kwota w tegorocznym budżecie pań-
stwa, w ustawie budżetowej została zarezerwowana 
na ten cel. Pragnę zwrócić uwagę na to, że został 
wprowadzony pewien mechanizm monitorujący, tzn. 
minister właściwy do spraw wewnętrznych moni-
toruje wykorzystanie limitu środków zaplanowa-
nych w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń 
pieniężnych – tak mówi znowelizowany art. 24c. 
I dalej: „W przypadku, gdy łączna kwota wynikająca 
z wniosków o świadczenia pieniężne z terminem 
wypłaty w danym roku osiągnie równowartość: 1) 
75% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej 
na wypłatę świadczeń pieniężnych – w przypadku 
wniosków z terminem wypłaty w roku przekazania 
wniosku do starosty; 2) 50% kwoty limitu środ-
ków, w przypadku wniosków z terminem wypłaty 
przypadającym po roku przekazania wniosku do 
starosty – minister właściwy do spraw wewnętrz-
nych ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej 
informację o wstrzymaniu przyjmowania wniosków 
o świadczenia pieniężne z terminem wypłaty”… 
i „a starostowie wstrzymują przyjmowanie takich 
wniosków”. Jest to mechanizm, który powinien nas 
skutecznie zabezpieczyć przed, jakby to powiedzieć, 
przerostem czy też przed sytuacją, kiedy akcja… 
może nie akcja, tylko skala składanych wniosków 
o wydanie Karty Polaka… oczywiście o przyzna-
nie tych świadczeń – mam tutaj na myśli wyłącznie 
świadczenia – przekroczy bezpieczny limit.
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(senator A. Warzocha) (Senator Jan Rulewski: Globalnie…)
Globalna kwota jest zapisana w ustawie o budżecie 

państwa.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Ja muszę przerwać te pytania i ogłosić przerwę.
Dziękuję, Panie Senatorze, do pytań jeszcze wró-

cimy.
Ogłaszam przerwę do godziny 14.00…
(Głos z sali: Jeszcze komunikaty.)
Proszę, komunikaty.

Senator Sekretarz Marek Pęk:
Pierwszy komunikat. Posiedzenie Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków zgło-
szonych w trakcie debaty do ustawy o zakazie propa-
gowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użytecz-
ności publicznej odbędzie się dziś pół godziny po 
ogłoszeniu przerwy w sali nr 217.

I drugi komunikat. Posiedzenie Komisji Obrony 
Narodowej w sprawie rozpatrzenia wniosków zgło-
szonych w trakcie debaty do ustawy o zmianie usta-
wy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad ich przemiesz-
czania się przez to terytorium odbędzie się o godzinie 
12.15 w sali nr 176.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Przerwa do godziny 14.00
(Przerwa w obradach od 12 godziny minut 00  

do godziny 14 minut 00)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Karcie 
Polaka oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do zadawania pytań sprawozdawcy 
komisji. Przypominam, że sprawozdawcą jest senator 
Artur Warzocha.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 
zadać pytanie sprawozdawcy?

Pan senator Rybicki. Bardzo proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do senatora sprawozdawcy. Czy 

w trakcie prac komisji pojawiła się problematyka 

Proszę zwrócić uwagę na to, jak do tej pory przepi-
sy ustawy o Karcie Polaka, jak również przepisy usta-
wy o repatriacji traktowały tę kwestię. Dysponujemy 
m.in. raportem Najwyższej Izby Kontroli, która mo-
nitorowała, a właściwie badała, kontrolowała pro-
blem repatriacji w latach, jeżeli dobrze pamiętam, 
2007–2012. Jednoznacznie stwierdzono w tym ra-
porcie, że przepisy są nieskuteczne, a administracja 
publiczna – NIK miała na myśli szczególnie mini-
strów odpowiedzialnych za te kwestie – nie stanęła 
na wysokości zadania.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Rulewski jeszcze raz.

Senator Jan Rulewski:

To może rządu też… Kontynuuję to, co powie-
dział pan marszałek Borusewicz w pytaniu, czy nie 
należało jednak określić kwoty, tak żeby te osoby – 
już poniecham tego może zbyt ostrego tonu – miały 
świadomość, że np. pieniądze za półrocze zostały 
już wydatkowane i nie ma na co liczyć. Bo tu nie ma 
wpisanej żadnej kwoty.

(Głos z sali: Można?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Artur Warzocha:

Otóż jest kwota, Panie Senatorze. Po pierwsze, 
jest wpisana w budżecie państwa kwota na ten cel, 
mówimy tutaj o rezerwie celowej. Ponadto przepisy ją 
doprecyzowują, podają wskaźnik. Tym wskaźnikiem 
jest poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
I taki wskaźnik jest publikowany. Nowelizowane 
przepisy naszej ustawy mówią o równowartości 50% 
czy 60% tej kwoty – tak więc to można łatwo wy-
liczyć.

Panie Senatorze, muszę panu powiedzieć, że 
jako członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą już dostawałem pytania i tele- już dostawałem pytania i tele-
fony ze strony zainteresowanych osób, które docierały 
do mnie na różne sposoby. I okazuje się… Wyciągam 
z tych rozmów taki wniosek, że wspomniane osoby 
dysponują pełną wiedzą na temat wysokości świad-
czeń, podają konkretne kwoty, prosząc o potwierdze-
nie. My w ustawie nie możemy zapisać sztywnych 
kwot, przecież pan o tym doskonale wie. No ale…
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(senator S. Rybicki) Jeszcze raz: czy mają państwo pytania do spra-
wozdawcy? Nie.

Projekt ustawy został wniesiony przez komisję 
sejmową.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Państwo są z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
ale czy jesteście upoważnieni do…

(Głos z sali: Pan minister jest w drodze.)
Proszę o zatelefonowanie do ministra, abym wie-

dział, jak długą przerwę ogłosić…
(Głos z sali: Już jest.)
O, jest pan minister. Witamy pana ministra. 

Absolutnie just in time.
A więc jeszcze raz: projekt ustawy został wnie-

siony przez komisję sejmową.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Panie Ministrze?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Jan Dziedziczak: Oczywiście.)
Zapraszam.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Jan Dziedziczak: Bardzo dziękuję.)
Omawiamy Kartę Polaka.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jan Dziedziczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Serdecznie dziękujemy za liczne poprawki, jakie 

państwo jako izba wyższa wprowadzają do tej ustawy.
Ustawa obowiązuje już od 7 lat. Była ona bardzo 

potrzebnym narzędziem do współpracy z Polakami 
na Wschodzie, do współpracy z Polakami z terenu 
dawnego Związku Sowieckiego jako ustawa stwier-
dzająca przynależność do naszej wspólnoty, do na-
szego narodu. Po 7 latach oczywiście wymaga ona 
zmian, korekt. Stąd inicjatywa poselska. Dziękujemy 
jeszcze raz za te poprawki.

Chciałbym jeszcze raz zapewnić, że Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych niezwykle szanuje instytucję 
Karty Polaka i również popiera przedstawione przez 
parlament poprawki. Nasze stanowisko jest pozytyw-
ne. W tej chwili czekamy już na ostateczną wersję po-
prawionej przez państwa ustawy, w gotowości, żeby 
tę wersję wdrażać w życie i dalej współpracować, 
opiekować się naszymi rodakami za granicą.

Cieszą nas również te elementy poprawianej przez 
państwa ustawy, które pomogą państwu polskiemu, 
polskiemu rządowi w jeszcze skuteczniejszej, ob-
liczonej na wiele lat naprzód polityce migracyjnej. 
Warto wyciągać wnioski z doświadczeń innych kra-
jów unijnych. Warto unikać negatywnych skutków, 
jakie niekiedy obserwujemy w związku z błędną 
polityką migracyjną prowadzoną przez naszych so-

związana z objęciem ustawą o Karcie Polaka, czy-
li rozszerzeniem zakresu ustawy, naszych roda-
ków z jeszcze innych państw? No, Polacy są np. na 
Bukowinie, na Zaolziu. W wielu miejscach świata 
są nasi rodacy, a zgodnie z art. 52 konstytucji każdy, 
kto potwierdzi pochodzenie polskie, ma prawo do 
miejsca zamieszkania, do stałego pobytu w Polsce. 
Czy komisja tę problematykę poruszała?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Artur Warzocha:
Szanowny Panie Senatorze, ustawa o Karcie 

Polaka precyzyjnie tę sprawę reguluje, wymieniając 
w art. 2 ust. 2 15 państw, które są objęte jej zakre-
sem problemowym. Podczas posiedzenia połączonych 
komisji ten wątek, jeżeli dobrze pamiętam, się nie 
pojawił.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chce jeszcze zadać pytania 

sprawozdawcy? Nie.
(Senator Artur Warzocha: Panie Marszałku…)
Tak?
(Senator Artur Warzocha: Jeżeli nie ma pytań, 

Panie Marszałku, to chciałbym uściślić jedną rzecz, 
o której była mowa jeszcze przed przerwą.)

Oczywiście, proszę bardzo.

Senator Artur Warzocha:

Chodzi o wysokość środków budżetowych prze-
znaczanych na pomoc Polakom ubiegającym się o re-
patriację i na pomoc Polakom posiadaczom Karty 
Polaka, którzy wystąpią o przyznanie polskiego 
obywatelstwa. Otóż w tegorocznym budżecie, tak 
jak zdążyłem to uściślić, to zadanie nie zostało prze-
widziane, ale w ustawie budżetowej na rok 2016 za-
pisano 30 milionów zł na realizację zadania: repa-
triacja Polaków. Być może, ale trudno to przesądzać, 
w przyszłym roku, jeżeli będą już znowelizowane 
przepisy ustawy o Karcie Polaka, podobna kwota 
zostanie przeznaczona na ten cel i zapisana w ustawie 
budżetowej na rok 2017. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
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(sekretarz stanu J. Dziedziczak) nizacjami Polaków czy też np. strukturami Kościoła 
rzymskokatolickiego na Wschodzie, które również dla 
wielu naszych rodaków, dla zdecydowanej większości 
naszych rodaków są ważnym łącznikiem, jeśli można 
tak powiedzieć o instytucjach związanych z wymiarem 
duchowym. W każdym razie w tym społecznym wy-
miarze jest to ważne narzędzie integracyjne środowi-
ska polskiego. Oczywiście również z tymi partnerami 
będziemy współpracować, przedstawiając im nowe 
możliwości płynące z posiadania Karty Polaka. Chodzi 
nam o osoby już posiadające Kartę Polaka, które trzeba 
informować o nowych możliwościach, oraz o szukanie 
cały czas nowych, kolejnych Polaków, którzy jeszcze 
nie mieli możliwości uzyskania tej karty.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.
Bardzo proszę o pytanie.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam 2 kró-

ciutkie pytania, ale, jak myślę, ważne ze wzglę-
dów technicznych. Jeśli chodzi o kwestię składania 
wniosków, to nowela proponuje – i bardzo fajnie – że 
będzie można składać wnioski o przedłużenie czy 
o uzyskanie karty również w urzędzie wojewody, przy 
czym w art. 1 pkcie 8 noweli nie ma jednoznacznego 
stwierdzenia, że Rada Ministrów wyznaczy takiego 
wojewodę. Czy mam rozumieć, że nie każdy woje-
woda może zostać wyznaczony, czy może planowane 
jest, że we wszystkich województwach wojewoda 
będzie miał upoważnienie Rady Ministrów do wy-
konywania tych dwóch zadań związanych z kartą? 
To było pierwsze pytanie.

Drugie dotyczy świadczeń, które będzie przyzna-
wał starosta w tym trybie. Chodzi o taki oto przy-
padek: osoba przyjeżdża, składa wniosek o kartę, 
przedkłada dokumenty i występuje o pomoc – tak jak 
relacjonował pan senator sprawozdawca, taka pomoc 
będzie mogła zostać przyznana – a w międzyczasie 
uzyskuje zatrudnienie, zajmuje się jakimiś drobnymi 
pracami usługowymi. Czy wówczas ta pomoc finan-
sowa się należy, czy nie?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jan Dziedziczak:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Oczywiście wypowiemy się na ten temat szcze-

gółowo na piśmie.

juszników, choćby wewnątrz Unii Europejskiej. Stąd 
mądre rozwiązania proponowane w tej nowelizacji, 
umożliwiające przyjazd osobom utożsamiającym się 
z naszą wspólnotą, z polską kulturą, historią, tra-
dycją, językiem, osobom, które są Polakami, które 
chcą mieszkać w Polsce, które chcą współtworzyć 
naszą wspólnotę tutaj, w kraju. Dlatego stanowisko 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest zdecydowa-
nie pozytywne. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Proszę jeszcze o pozostanie tu przez chwilę.
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?

Do zadania pytania zgłosił się pan senator Rybicki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w związku z nowelizacją ustawy 

należy spodziewać się zwiększonego zainteresowania 
naszych rodaków Kartą Polaka. Chciałbym zapytać, 
jakie działania przewiduje ministerstwo, aby dotrzeć 
z polityką informacyjną, ale też z pomocą konsularną 
do Polaków, którzy są rozproszeni na bardzo szerokim 
terytorium byłego Związku Radzieckiego. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jan Dziedziczak:
Dziękuję uprzejmie, Panie Ministrze, za to py-

tanie.
Oczywiście ta nowelizacja będzie wyzwaniem dla 

służb konsularnych działających na terenie dawnego 
Związku Sowieckiego. Zależy nam na tym, żeby z in-
formacją o nowych możliwościach związanych z Kartą 
Polaka dotrzeć do jak najszerszego grona Polaków. 
Stąd z jednej strony wzmocnienie naszych placówek 
na Wschodzie, wzmocnienie personalne, ale z drugiej 
strony już od dawna współpracujemy, i zamierzamy 
tę współpracę jeszcze zintensyfikować, z organiza-
cjami pozarządowymi, organizacjami polskimi, orga-
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ność do narodu polskiego. W zasadzie w tych krajach 
podwójne obywatelstwo nie jest praktykowane, więc 
taki dokument był niezbędny.

Jeśli chodzi o Polonię, o Polaków, którzy wyjechali 
kiedyś z Polski… Według różnych szacunków – w za-
sadzie nie muszę tego mówić, bo jesteśmy w Senacie 
i państwo jesteście ekspertami w tej dziedzinie – od 
10 milionów do 20 milionów naszych rodaków jest 
poza granicami kraju. Oczywiście mamy wiele pro-
pozycji dla naszych rodaków za granicą. Państwo 
polskie – czy to jako MSZ, czy od niedawna ponownie 
Senat – ma różne narzędzia, żeby pomagać naszym 
rodakom za granicą. Jednak nie jesteśmy w stanie 
objąć całego świata instytucją Karty Polaka. Państwo 
polskie po prostu nie jest w stanie tego udźwignąć.

I tak, przypomnę, instytucja Karty Polaka była 
pewnym ewenementem. Ewenementem, o którym 
mówiono od niemal 20 lat po 1989 r., ale nikt niczego 
takiego nie wprowadzał. Dopiero w czasie krótkich 
rządów Prawa i Sprawiedliwości wreszcie wprowa-
dzono wspomnianą ustawę. Potem nastąpił okres 8 lat 
obowiązywania tej wprowadzonej w 2007 r. ustawy. 
Nie było żadnych poprawek, nie było żadnych pro-
pozycji rozszerzenia Karty Polaka. Pytanie o to, dla-
czego tak było, kieruję bardziej do państwa. A teraz 
my… Omawiana ustawa o Karcie Polaka jest dla nas 
szczególnie istotna, z tego wynikają proponowane 
przez nas poprawki.

Już teraz, Drodzy Państwo, chciałbym zachęcić 
Wysoką Izbę, jako wiceminister spraw zagranicz-
nych, odpowiedzialny za współpracę z Polakami za 
granicą, z Polonią – tutaj, że się tak wyrażę, budzi 
się we mnie temperament polityczny, bo jestem par-
lamentarzystą, jestem, tak jak państwo, członkiem 
izby parlamentu – do tego, żeby może rozważyć taką 
inicjatywę Senatu, aby wprowadzić senatora polo-
nijnego, senatora wybieranego przez Polonię. Żeby 
jeden z jednomandatowych okręgów wyborczych 
do Senatu był okręgiem stricte polonijnym. Ja uwa-
żam, że to jest bardzo interesująca propozycja, którą 
warto zgłosić w Senacie, tak żeby to była inicjatywa 
senatorska. Jeśli chodzi o takie propozycje, kiero-
wane do wszystkich Polaków na świecie, zwłaszcza 
tych posiadających podwójne obywatelstwo, w tym 
obywatelstwo polskie, a więc właśnie przedstawi-
cieli Polonii, świata Zachodu, byłoby to znakomite 
rozwiązanie, które miałoby wiele wymiarów. Przede 
wszystkim w Senacie byłaby… Wszyscy państwo je-
steście znakomitymi reprezentantami Polonii, często 
spotykam się z senatorami, którzy bardzo klarownie 
i w profesjonalny sposób prezentują interesy Polonii. 
A we wspomnianym przypadku byłby w ogóle senator 
wskazywany bezpośrednio przez wspomniane środo-
wiska. A oprócz tego byłoby to piękne świadectwo 
dla Polaków w kraju, przypominające, że mamy tak 
dużą grupę rodaków za granicą, i po raz kolejny ak-

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Rozumiem, że przedstawiciel rządu zobowiązał 
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi.

Pan senator Rulewski. Proszę o pytanie.

Senator Jan Rulewski:
Pierwsze pytanie. Jaką państwo przewidujecie 

wielkość, to znaczy ile osób skorzysta, oczywiście już 
w ramach poprawionej ustawy, w przyszłym roku? Bo 
już wiadomo, że ten rok nie będzie dobrą płaszczyzną 
porównawczą…

Drugie. Czy nie wydaje się panu, Panie Ministrze, 
że ta karta ma charakter asymetryczny? Jest kiero-
wana wyłącznie do Polaków przebywających na tere-
nach, na których podlegali wysiedleniom, repatriacji 
w ramach Związku Radzieckiego. A przecież równie 
dobrze mogliby z tej Karty Polaka, moim zdaniem, 
korzystać obywatele, którzy przebywali i przeby-
wają na innych terenach: w Turcji, w Kenii, dokąd 
Polacy uciekali z Rosji, czy nawet w Iranie, ale też… 
Dlaczego nie, Panie Ministrze? Dlaczego Polak, który 
musiał niestety przyjąć obywatelstwo amerykańskie, 
nie mógłby korzystać z Karty Polaka, a nie ukry-
wać się za drugim paszportem, który jest zakazany 
w Ameryce?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jan Dziedziczak:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Karta Polaka jest projektem skierowanym do 

Polaków mieszkających na terenie dawnego Związku 
Sowieckiego. Nie jest to przypadek, dlatego że 
obecność Polaków na terenie dawnego Związku 
Sowieckiego wiąże się z wieloma dramatycznymi 
wydarzeniami. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o te-
reny kresów I i II Rzeczypospolitej, to Polacy tam 
mieszkający nigdy z Polski nie wyjeżdżali. Oni za-
wsze tam byli. To granice się przesuwały w wyniku 
różnych dramatycznych wydarzeń historycznych. 
Dodatkowo są również Polacy w azjatyckiej części 
Związku Sowieckiego. To najczęściej osoby, któ-
re zostały tam wywiezione – mówimy oczywiście 
o Kazachstanie, o Syberii – osoby poddawane re-
presjom, czy to w XIX, czy w XX wieku, dlatego że 
były Polakami.

W przypadku tych osób ustawodawca w roku 2007 
chciał wprowadzić pewne narzędzie, które byłoby za-
dośćuczynieniem i które potwierdzałoby przynależ-
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(sekretarz stanu J. Dziedziczak) Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta ustawa nie budzi kontrowersji i rzeczywiście 

– choć nie powiem, że jest dobrą zmianą – jest lep-
szym opisem prawnym rzeczywistości, czemu już 
dobre trzy dziesiątki lat po uzyskaniu suwerenno-
ści powinniśmy dać wyraz jako Wysoka Izba. Nie 
chcę rozpoczynać dyskusji o tym, czy można było 
wcześniej, czy można było więcej… Powiedziałem, 
że to jest dobra i konieczna zmiana, dlatego że ona 
poprawia stan istniejący.

Myślę, że podstawą jest to, że Polska osiągnęła suk-
ces, również materialny, i jest w stanie być bardziej 
szczodra i otwarta na problemy Polaków mieszkających 
na takich terenach, gdzie byli oni poddawani prześla-
dowaniom, wywózkom i innym represjom. Ten czas, 
poprzednie czasy, okres, że tak powiem, przed wolną 
Polską… Na tych terenach rzeczywistość materialna 
Polaków była i jest inna. Po prostu w ramach państwa… 
W ramach, powiedzmy grzecznie, centralnej gospodarki 
planowej państwa zaopatrzeniowego, jak mówiło się 
o krajach bloku… Oni są przywiązani różnymi mate-
rialnymi nićmi – żeby nie powiedzieć „sznurami” – do 
tamtego miejsca. Są przywiązani a to poprzez system 
emerytalny, a to poprzez drobną własność – ona była 
zwalczana, ale od paru lat w niektórych, a nawet we 
wszystkich republikach miały miejsce procesy reforma-
torskie – a to poprzez związki rodzinne. Prawdą jest też 
to, że sytuacja w Polsce to nie jest raj. 

Moje doświadczenia z pobytu w takich byłych re-
publikach jak Ukraina, Armenia czy ostatnio Kirgistan 
wskazują na to, że nie ma tam wielkiej presji na powrót, 
zwłaszcza wśród starszego pokolenia, chociaż państwo 
polskie stosowało bardzo przyjazną politykę, która 
zmierzała do tego, aby najpierw odwiedzić kraj i za-
poznać się z ewentualnym miejscem stałego pobytu. 
Mimo tego, że na tych terenach nadal mają miejsca 
napięcia o charakterze religijnym, narodowościowym, 
to jednak w rozmowach, zwłaszcza ze starszym poko-
leniem… Oni się bardzo obawiają o oczywiste i przy-
ziemne sprawy – byłoby źle poczytywać im to za pe-
wien izolacjonizm – takie jak emerytura, świadczenia 
zdrowotne, niewielki mająteczek w postaci mieszkania, 
które np. w Kirgistanie jest prawie bezpłatne. A gdy 
już zechcą i podejmą trudną decyzję, to wszyscy wokół 
wiedzą, że ten mająteczek zostanie spieniężony, bywa 
czasem, że za 1/10 kwoty, bo będzie przymusowo… To 
wszystko powoduje, że z jednej strony nie ma wielkiej 
presji, a z drugiej strony nie ma „ssania” w samorzą-
dach na rozwiązywanie problemów ich startu na tej 
ziemi, która przez wiele lat była dla nich nieosiągalna. 
Ona była nieosiągalna również przez to, że powstały 
bariery językowe, bariery narodowościowe, wystąpiły 
zjawiska mieszanych małżeństw, mieszanych koligacji, 
wtapiania się w rzeczywistość.

centujące, jak ważną rolę odgrywa Senat w procesie 
łączności rodaków za granicą z krajem. Państwo od-
grywacie tutaj rolę zdecydowanie wiodącą. A przy 
okazji jest jeszcze jeden, bardzo praktyczny i niezwy-
kle ważny obywatelski aspekt: perspektywa wyboru 
takiego senatora, bezpośredniego reprezentanta, na 
pewno zwiększyłaby frekwencję wśród Polaków gło-
sujących za granicą. Wiem, że macie państwo w tej 
Izbie, w Senacie, takie pomysły, i naprawdę gorąco je 
pochwalam. My, jako rząd, jako zaplecze rządu, czyli 
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, w ra-
mach projektu politycznego mamy szereg pomysłów 
skierowanych do wszystkich Polaków na świecie, do 
Polaków na Wschodzie i na Zachodzie.

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Dziękuję bar-
dzo…)

(Senator Jan Rulewski: Ja jeszcze na pierwsze py-
tanie nie otrzymałem odpowiedzi.)

Aha, jeśli chodzi o skalę… Tak, tak, przepraszam, 
Panie Senatorze.

My oczywiście przyjmiemy każdą liczbę naszych 
rodaków. Zależy nam, żeby ta liczba była jak najwięk-
sza. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o posiadaczy Karty 
Polaka, którzy po pobycie stałym, po przyjęciu obywa-
telstwa, już de iure, zamieszkaliby wśród nas, to oczy-
wiście uważamy, że to jest propozycja… Im więcej, 
tym lepiej. Im więcej, tym lepiej. Nam bardzo zależy, 
z przyczyn oczywistych, też z powodu pewnego wyzwa-
nia demograficznego, że tak to bardzo skrótowo nazwę, 
żeby przyjechali do nas nowi obywatele. Przyjazd do 
kraju Polaków, przyjazd do kraju ludzi, którzy mają 
udokumentowaną przynależność do narodu polskiego, 
jest tak naprawdę najlepszym możliwym rozwiązaniem. 
Będą oni wśród nas po prostu Polakami mieszkającymi 
wreszcie w kraju, ich dzieci będą… Eksperci mówią 
nawet – my też to badaliśmy – że różnice będą niezau-
ważalne już po pierwszym pokoleniu. I to jest in plus. 
Integracja będzie niemal stuprocentowa.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana senatora Czarnobaja.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Jan Dziedziczak: Dziękuję, Panie 
Marszałku. Dziękuję uprzejmie.)

Proszę jeszcze pozostać z nami, bo będzie pan 
miał możliwość odniesienia się do dyskusji.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rulewskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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(senator J. Rulewski) kwencją jest procedowanie tej ustawy w Senacie. 
Cieszę się – i tu prezentuję swoje własne stanowi-
sko – że odbyły się intensywne, a jednocześnie bar-
dzo przemyślane prace, których konsekwencją były 
konkretne działania natury legislacyjnej. Cieszę się, 
że do tego dokumentu wróciliśmy po tylu latach, że 
udało się podsumować na forum Sejmu w połowie 
grudnia ubiegłego roku dotychczasowe efekty działa-
nia tej ustawy, pochwalić się sukcesami, ale również 
wskazać pewne mankamenty – żeby nie powiedzieć 
„błędy”, bo chyba o takich w tym wypadku mówić 
nie można – i wyciągnąć z tego bardzo konkretne 
wnioski. To jest bardzo cenne, widać, że przystąpio-
no do tych prac w sposób bardzo przemyślany, i tak 
właśnie należy, moim zdaniem, do takiego problemu 
podchodzić.

My jako państwo polskie mamy wielkie zobowią-
zanie wobec naszych rodaków, wszystkich rodaków, 
którzy mieszkają poza granicami Rzeczypospolitej. 
Ale oczywiście czujemy wielki moralny obowiązek 
zadośćuczynienia w jakimś sensie wszystkim tym, 
którzy nie z własnej woli i z przyczyn od nich nie-
zależnych w jakimś konkretnym momencie histo-
rycznym znaleźli się poza granicami RP. To swoje 
moralne zobowiązanie oczywiście adresujemy przede 
wszystkim do tych Polaków, których losy wypchnę-
ły niejako poza granicę Rzeczypospolitej, czyli do 
tych, którzy mieszkają na wschód od Bugu zarówno 
w części europejskiej, jak i w części azjatyckiej daw-
nego Związku Sowieckiego. Przypomnę, że w tym 
sensie wypełniamy swój obowiązek wynikający 
z Konstytucji RP, a poszczególne ustawy, w tym usta-
wa o Karcie Polaka, są niejako rozwinięciem tego 
obowiązku, doprecyzowują… dobierają odpowied-
nie instrumenty w celu realizacji tego zadania, które 
wynika, jak wspomniałem wcześniej, z konstytucji. 
Ustawa oczywiście musi być narzędziem sprawnym, 
musi być narzędziem, przy pomocy którego będzie 
można realizować te zadania. I wydaje mi się, że po 
tych doświadczeniach, które przyniosła nam stosun-
kowo krótka historia tej ustawy, sprawy idą w tym 
wypadku w bardzo dobrym kierunku.

Warto przy tym wszystkim zauważyć, że przy 
realizacji tego, jak wspomniałem wcześniej, moral-
nego obowiązku wobec naszych rodaków mieszka-
jących poza granicami kraju dobrze zważyć również 
nasze możliwości. Te możliwości głównie sprowa-
dzają się do naszej wydolności finansowej jako pań-
stwa. Realizacja tego zadania, jego finansowanie jest 
przewidziane ze środków publicznych. My również, 
o czym wspominałem już wcześniej, powinniśmy 
bardzo dbać o stan finansów publicznych. Dlatego 
mam nadzieję, że przy pomocy tych przepisów nowe-
lizowanej ustawy wszystko to zostanie urealnione i że 
nie doprowadzimy do żadnej katastrofy… Chociaż 
o katastrofie oczywiście mowy być nie może, chodzi 

Mając to na uwadze, uważam, że ta ustawa, przy 
wielu zaletach – ponieważ ona ułatwia procesy w za-
kresie pozyskiwania wiz, pobytu, gruntowania się 
na terenie gmin państwa polskiego, nawet wychodzi 
naprzeciw aktywizacji zawodowej, dostarczając po-
mocy w zakresie szkolenia, pozyskania miejsca pra-
cy, pomocy przedsiębiorcom, którzy wykonują dość 
trudne zadanie adaptacji tych ludzi na stanowiskach 
w nowej rzeczywistości – jest jednak, Panie Ministrze, 
Szanowni Zebrani, Wysoka Komisjo, małoduszna. 
Jest tu wyłom w postaci stałego świadczenia w wy-
sokości połowy minimalnego wynagrodzenia netto, 
to jest dobrze, czyli 900 zł do kieszeni, i na każdego 
członka rodziny, na dzieci, jest połowa z tej kwoty, 
czyli 400 zł. Ale jeśli moglibyśmy ze sobą rozmawiać 
tak, powiedzmy, pokojowo… Nie ma tutaj tego, co 
jest stosowane w praktyce i co my wszyscy stosujemy, 
gdy wyjeżdżamy na nieznaną dla nas ziemię. Nie ma 
kieszonkowego, nie ma nic na start. Oto ktoś znajdzie 
się w rzeczywistości warszawskiej, załóżmy, zdarzy 
się choroba dzieci – bo tu mówimy o dzieciach – trze-
ba wykupić lekarstwo, trzeba może nawet skorzystać 
z taksówki, bo trudno w tym gąszczu wspaniałych 
ulic się znaleźć, trzeba być może kupić podręczniki, 
trzeba być może kupić jakiś sprzęt… Są przypadki 
losowe, wszyscy to wiemy, one dotykają również ludzi 
cywilizacyjnie bogatych, a tym bardziej takich ludzi.

Dlatego moja propozycja jest bardzo umiarkowana. 
W imieniu Platformy Obywatelskiej proponuję, żeby 
jednak na start przyznano jednorazowo taką samą kwo-
tę, czyli połowę minimalnej płacy, i dla każdego człon-
ka rodziny, dla dzieci – połowę z tego, czyli ćwiartkę. 
Pozwoli to z większą pewnością poruszać się po tej zie-
mi. I oczywiście, skoro to ma mieć charakter maleńkie-
go koła ratunkowego, to w ślad za tym proponujemy, 
aby ten fundusz, ten jeden zasiłek, był uruchamiany 
w trybie bezzwłocznym, bez oglądania się na decyzje 
starosty – a później jeszcze starosta sprawdza, czy jest 
kasa państwowa na te cele – żeby przynajmniej to było 
dokonywane w sposób gwarantowany, przejrzysty i na-
tychmiastowy. Do tego namawiam wszystkich zaintere-
sowanych, którzy naprawdę chcą to ułatwić i ulepszyć 
tę ustawę. Dziękuję, Panie Marszałku i Wysoka Izbo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Warzochę.

Senator Artur Warzocha:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pragnę na wstępie powiedzieć parę słów na temat 

samej inicjatywy, którą podjął Sejm i której konse-
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(senator A. Warzocha) I teraz kilka słów na temat historii tej ustawy. 
Dobrze, że w parlamencie, i w Sejmie, i w Senacie, 
jest wymiana pokoleń i przychodzą nowi senatorowie. 
Myślę jednak, że dobrze jest też, jak ktoś pamięta 
dawne czasy. Chciałabym tutaj przypomnieć, że te 
sprawy, sprawy Polaków za granicą są, jak wiemy, 
w gestii Senatu. I umożliwienie powrotu tym Polakom 
bądź też zapewnienie im łatwiejszych przyjazdów od 
początku leżało nam na sercu, od czasu, kiedy powsta-
ła izba wyższa w 1989 r. Leżało to na sercu już pierw-
szemu marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
świętej pamięci panu profesorowi Andrzejowi 
Stelmachowskiemu. Chciałabym przypomnieć, że 
bardzo intensywne prace nad 3 ustawami trwały pod-
czas Senatu IV kadencji, kiedy marszałkiem była pani 
Alicja Grześkowiak. Wtedy to w komisji do spraw 
kontaktów z Polonią – jej przewodniczącą była pani 
Janina Sagatowska, obecnie szczęśliwie znowu prze-
wodnicząca – prowadzono równolegle prace dotyczą-
ce kilku ustaw, dokładnie 3 ustaw: o obywatelstwie 
polskim, o Karcie Polaka i o repatriacji. To też były 
inicjatywy Senatu. I były one nam tak bliskie, że ja, 
która nie należałam do tej komisji… Z tego grona pan 
Stanisław Gogacz też pracował nad tymi ustawami. 
A więc cały Senat żył tą problematyką. I tym swoim 
wystąpieniem chciałabym dać wyraz pamięci i uzna-
nia należnego właśnie tym, którzy te prace rozpoczęli. 
No niestety, nie było wtedy… Jak wiadomo, koalicja 
AWS – Unia Wolności była bardzo trudna i nie udało 
się nam przeprowadzić tych ustaw przez Sejm. Potem 
były przegrane wybory i zaniedbanie czy zaniechanie 
tej sprawy przez następny Senat, SLD. Później na-
stąpiły 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości – i tu 
trzeba wspomnieć świętej pamięci pana marszałka 
Macieja Płażyńskiego, który również zaczął proce-
dować nad Kartą Polaka, ale te prace też nie zostały 
dokończone. No, szczęśliwie dobijamy do portu.

I to pewnie będzie z wielką korzyścią nie tylko dla 
Polaków, którzy oczekują na ten dokument, ale także 
dla nas tutaj, bo my byśmy… My nie powinniśmy się 
martwić o to, że przyjadą do nas nasi rodacy i że my 
ich będziemy utrzymywać. Podejrzewam, że w prak-
tyce najwięcej przyjedzie ludzi młodych, którzy ze-
chcą tu znaleźć swoje miejsce, będą się uczyć, podej-
mą pracę i po krótkim okresie przystosowawczym na 
pewno nie będą obciążeniem dla państwa polskiego. 
A jeżeli zechcą jeszcze przyjechać do Polski ludzie 
w podeszłym wieku – chciałabym, żeby tak było, 
i myślę, że powinniśmy to sobie wziąć za punkt ho-
noru – to powinniśmy zapewnić im utrzymanie, oni 
na pewno naszej gospodarki nie zrujnują.

Pamiętam swoje wystąpienie w tych sprawach 
sprzed kilkunastu lat, wtedy wszyscy żyliśmy jesz-
cze kosztami utrzymania – wprawdzie już wyprowa-
dzanych – wojsk sowieckich w Polsce. Ja pochodzę 
z Legnicy, gdzie ponad 1/2, choć może nie aż tyle, 

o to, że dzięki temu nie ściągniemy na głowę polskich 
podatników jakichś kłopotów.

Szanowni Państwo, warto również zwrócić uwagę 
na zadania, które musi wykonywać administracja pu-
bliczna podczas realizacji tego zadania i podczas re-
alizacji przepisów ustawy, w tym m.in. Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, które na mocy 
nowelizacji jest zobowiązane do tego, by prowadzić 
odpowiednie rejestry i dbać o to, aby dokumenty, 
którymi posługiwać się będą nasi rodacy w formie 
właśnie Karty Polaka, nie trafiły nigdy w niewłaściwe 
ręce. Oznacza to, że te dokumenty trzeba w sposób 
bardzo precyzyjny oraz szczegółowy ewidencjonować 
i dbać o to, aby w momencie, kiedy już utracą swoją 
ważność czy też przestaną być po prostu potrzebne, 
wracały do tego organu, który je wydaje.

I tutaj chciałbym, po konsultacjach z przedsta-
wicielami ministerstwa zarówno spraw wewnętrz-
nych, jak i spraw zagranicznych, zgłosić konkretne 
poprawki – oczywiście za moment złożę je na piśmie 
– które doprecyzują tryb wydawania, tryb zwraca-
nia i ewidencjonowania tego dokumentu, jakim jest 
Karta Polaka. Ponadto chciałbym bardzo serdecznie 
prosić państwa senatorów i całą Wysoką Izbę, żeby 
wszystkie poprawki, które zostały zaproponowane 
przez połączone komisje, zyskały państwa akceptację, 
ponieważ one w sposób bardzo precyzyjny redagują 
poszczególne zapisy, porządkują je, nawiązują, tak 
jak powiedziałem, do przepisów innych ustaw, jak 
również określają precyzyjnie vacatio legis.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Czudowską.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pani i Panowie 

Senatorowie!
Podpisuję się pod całą ideą i odczuwam radość 

w związku z tym, że w końcu, mam nadzieję, Senat 
przyjmie ustawę o Karcie Polaka – Sejm już przyjął – 
i że stanie się ona rzeczywistością. Bo wciąż jest ocze-
kiwana przez Polaków, którzy z różnych powodów, 
najczęściej tragicznych i bolesnych, znaleźli się na ob-
cych ziemiach, głównie za naszą wschodnią granicą. 
Tych Polaków jest, niestety, coraz mniej. Chodzi o to, 
aby oddać hołd i cześć tym, którzy pragnęli powrotu 
do Polski czy łatwiejszych przyjazdów do Polski, na 
cmentarze, gdzie zostawili swoich bliskich – myślę 
tu też o wschodniej Polsce – którzy tego momentu, 
uchwalenia tego prawa nie doczekali.
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(senator D. Czudowska) Ta ustawa… Ja uważam, że to nie jest otwarcie. To 
jest zaułek. Dlaczego? No dlatego, że mamy ustawę 
o repatriacji. I uważam, że jeżeli chcemy otworzyć 
się na repatriację – a powinniśmy – to powinniśmy 
zmienić tę ustawę, dostosować ją do czasu dzisiejsze-
go. No i rząd musi dać pieniądze. Otóż w sytuacji, 
kiedy mamy ustawę, która wprowadza repatriację 
drogą Karty Polaka, to jest to nie ta droga. I to wi-
dać choćby od strony organizacyjnej, formalnej. Te 
wszystkie organa dotyczące Karty Polaka… Główny 
organ będzie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, 
a powinien być w ministerstwie spraw wewnętrznych, 
bo przecież dalej będą się tym zajmować samorzą-
dy. Przecież wiadomo, że Polska jest w dużej mierze 
Polską resortową i minister spraw wewnętrznych i ad-
ministracji ma znacznie więcej możliwości kontak-
tów i wpływania na decyzje samorządów. Tak więc 
problem widać już od strony organizacyjnej.

Teraz kwestia pieniędzy. Na tę ustawę jest w tej 
chwili 30 milionów. Te 30 milionów wzięło się stąd, 
że MSWiA albo MSW nie zrealizowało repatriacji na 
tym poziomie, jaki był przewidziany. Zostało 30 mi-
lionów. I teraz, zamiast zmienić tamtą ustawę, prze-
suwamy te środki na Kartę Polaka i robimy, a raczej 
chcemy zrobić repatriację poprzez Kartę Polaka. To 
nie jest dobre także pod względem merytorycznym, 
dlatego że kontrola repatriacji od początku do końca 
powinna być jednak kontrolą rządową. Konsul, a po-
tem decyzja ministerstwa w Warszawie – to powinno 
być w pełni pod kontrolą rządową.

Karta Polaka miała służyć zupełnie czemu in-
nemu, a w tej chwili obudowujemy ją tak, że ona 
służy kompletnie czemu innemu: przyznawaniu oby-
watelstwa polskiego i teraz repatriacji. Rząd musi 
kontrolować tę repatriację. Musi znaleźć pieniądze 
i kontrolować.

Na bazie omawianej ustawy będzie więcej pre-
tensji niż korzyści. Jest 30 milionów, będzie 30 mi-
lionów w tej chwili. Jeżeli te 30 milionów zostanie 
wykorzystane, to ci, którzy przyjadą, nie dostaną 
pomocy. I przecież będą mieli pretensję do wszyst-
kich, do rządu i do nas wszystkich – i słusznie. Ci, 
którzy przyjadą wcześniej, otrzymają wsparcie. A po-
zostali? Przecież też będą chcieli takiego wsparcia. 
A co w następnym roku? A co na jeszcze kolejny rok? 
30 milionów, które zostało w MSW.

Tak więc ja uważam, że trzeba było iść i trzeba iść 
według metody opartej na ustawie o repatriacji. To 
jest metoda pewna, można ocenić, ile pieniędzy… Na 
10 tysięcy repatriantów potrzeba nieco ponad 0,5 mi-
liarda, jakieś 520 czy 540 milionów zł. I to są potrzeb-
ne pieniądze. Można je rozłożyć na lata, oczywiście, 
można je rozłożyć na lata. Ale tutaj fastrygowanie 
poprzez wprowadzanie do różnych innych ustaw nie 
jest rzeczą dobrą. Otóż ja bym powiedział nawet, że 
lepszą rzeczą byłoby dodanie tych 30 milionów do 

ale na pewno 2/5 miasta było w totalnej ruinie po 
opuszczeniu miasta przez wojska sowieckie. Biedna 
peerelowska Polska miała środki na to, by utrzy-
mywać przez prawie pół wieku Armię Czerwoną 
w naszym kraju. A przecież wtedy dyskutowało się 
o tym, że nie ma pieniędzy dla naszych rodaków, 
którzy zostali zesłani i których bolało nie tylko to, 
że muszą żyć z dala od ojczyzny, ale też to, że mieli 
w dowodach osobistych wpisany Związek Radziecki. 
To bolało zwłaszcza tych, którzy urodzili się na zie-
miach zaanektowanych wskutek układu jałtańskiego 
i mieli wpisany w dowodzie Związek Radziecki jako 
miejsce urodzenia, choć oczywiście urodzili się przed 
wojną… Tego bólu ludzi, tego oczekiwania i tęsk-
noty za ojczyzną było wiele; teraz może jest mniej, 
bo z powodu naszych wieloletnich, no, zaniedbań 
i zaniechań ci ludzie już nie zdążyli przyjechać do 
Polski. Ale, jak powiedziałam na początku, dobrze, 
że wreszcie regulujemy te sprawy tą ustawą i Polacy 
czy osoby polskiego pochodzenia, ci wszyscy, którzy 
zechcą przyjechać do Polski na stałe bądź ją tylko 
odwiedzać, będą mieli pewne ułatwienie.

Dziękuję komisji, panu przewodniczącemu i pań-
stwu z ministerstwa, wszystkim, którzy w tym sto-
sunkowo krótkim czasie, jaki upłynął od nowego 
rozdania parlamentarnego, nad tą ustawą efektywnie 
pracowali i doprowadzili do jej powstania. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
To nie jest tak, że im bogatsze jest społeczeństwo, 

tym bardziej jest otwarte i tym chętniej przyjmuje 
innych i z nimi się dzieli – racja, na początku lat 
dziewięćdziesiątych byliśmy znacznie biedniejsi, 
a przyjmowaliśmy tych, którzy tego potrzebowali, 
także naszych rodaków, osoby pochodzenia pol-
skiego, i pomagaliśmy im znacznie chętniej. Wtedy 
przez Polskę, przez ośrodki dla uchodźców w Polsce 
przeszło 86 tysięcy Czeczeńców. Dzisiaj jesteśmy 
dwukrotnie, a może już dwuipółkrotnie bogatsi, niż 
byliśmy wtedy, a popatrzmy, jaki jest u nas stosunek 
do innych. Popatrzmy, jak odpowiadamy na wezwa-
nie papieża Franciszka, który mówi: pomóżcie, jak 
i ja pomagam, tym, którzy uciekają spod opresji. I to 
niestety dotyczy i będzie dotyczyć także naszych 
rodaków.
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(senator B. Borusewicz) na instytucje rządowe, tak aby instytucje rządowe 
były bardziej odpowiedzialne za repatriację, bo 
repatriacja to bardzo poważna sprawa. To, że od 
2000 r. nie dzieje nic się istotnego w repatriacji, to 
oczywiście jest dla nas wielki wstyd – powtarzam: 
wielki wstyd. Podczas rządów poprzedniej koalicji 
została przeprowadzona mała nowelizacja ustawy 
o repatriacji, ale ona nic istotnego nie wniosła, je-
żeli chodzi o zapisy, o których dyskutujemy. Mamy 
jednak ustawę o przywileju ojczyźnianym, mamy 
ustawę – Karta Polaka.

Odnosząc się do wcześniejszych dyskusji, nie 
tylko do obecnej debaty, ale generalnie do dys-
kusji, jakie się toczą wokół tematyki związanej 
z powrotem Polaków z zagranicy – jak niektó-
rzy mówią, Polonii – chciałbym ażebyśmy jasno 
i wyraźnie powiedzieli sobie… I myślę, że wła-
śnie tu, w Senacie, który jest powołany do tej 
zaszczytnej funkcji opieki nad Polakami za gra-
nicą, powinniśmy sobie powiedzieć, że my nie 
mówimy o Polakach, którzy gdzieś tam są i jako 
goście mogą do nas przyjechać, ale my mówi-
my o Polakach, którzy mają takie samo prawo do 
tego, żeby mieszkać tu, w Polsce, żeby korzystać 
z uprawnień, jakie tu są, jak każdy z nas. Granica 
w okresie wojennym została ustalona na Bugu, 
a mogła zostać ustalona na Wiśle, mogła zostać 
ustalona w innym miejscu. Przecież to mogło do-
tknąć w zasadzie każdego z nas. W tym momencie 
mamy do czynienia z przedstawicielami narodu 
polskiego, którzy nie zrzekli się obywatelstwa. 
Znam sytuacje – byłem o nich informowany, prze-
bywając w krajach za wschodnią granicą… Wiem, 
że są tacy Polacy, którzy nie oddali paszportu wy-
danego jeszcze w okresie międzywojennym. Oni 
go mają pomimo tego, że wiązało się to z różnymi 
perturbacjami. W obecnej konstytucji mamy taki 
zapis, który mówi, kiedy można stracić obywatel-
stwo. Otóż można je stracić wtedy, kiedy człowiek 
po prostu zrzeknie się obywatelstwa, kiedy wyrazi 
na to zgodę. A ci, o których tu rozmawiamy, to są 
Polacy, którym siłą zabrano polskie obywatelstwo.

Pan senator Rulewski wspomniał o podwójnym 
obywatelstwie. Tak, na świecie istnieje i podwójne, 
i po wielokroć jeszcze powielane obywatelstwo, ist-
nieje instytucja podwójnego, potrójnego, a być może 
i poczwórnego obywatelstwa. Prawdę mówiąc, Panie 
Senatorze, tu lepsze byłoby rozwiązanie – to byłoby 
rozwiązanie wręcz idealne – polegające na tym, żeby 
Polacy, którzy nigdy nie zrzekli się obywatelstwa, 
a w związku z różnymi uwarunkowaniami chcą two-
rzyć społeczność lokalną… Chodzi o to, żeby oprócz 
obywatelstwa, które posiadają obecnie, dostali jeszcze 
obywatelstwo polskie, czyli żeby posiadali podwójne 
obywatelstwo. Przecież, i też zostało tu powiedziane, 
nie będzie tak, że wszyscy Polacy natychmiast wsiądą 

puli stypendiów dla naszych rodaków ze Wschodu. 
Bo w sposób naturalny to też jest repatriacja – tyle że 
właśnie w sposób naturalny. Większość takich mło-
dych ludzi zostaje w Polsce, myślę, że 80% spośród 
tych ze Wschodu, i oni ściągają tu rodziny, ściągają 
rodziców, dziadków itd. Można by było pomyśleć 
o takiej pomocy. W każdym razie tego typu wzmoc-
nienie funduszu stypendialnego dla naszych rodaków 
według mnie byłoby znacznie bardziej pożyteczne 
i przyniosłoby większe efekty.

Dlaczego jeszcze uważam, że ta droga, którą się 
proponuje, ta proteza nie jest dobra? Kartę Polaka 
otrzymują czy mogą otrzymać nie tylko osoby po-
chodzenia polskiego, co do których mamy obowiązek 
konstytucyjny. Kartę Polaka mogą otrzymać, otrzy-
mują działacze organizacji polskich, niekoniecznie 
muszą to być Polacy. Tu jest też, że tak powiem, pew-
na cienkość tej repatriacji za pośrednictwem Karty 
Polaka – chociaż uważam, że oprócz wspierania uro-
dzeń, polityki wspierającej zwiększenie liczby uro-
dzeń polityka repatriacyjna jest bardzo istotną sprawą 
i trzeba byłoby to rozpatrywać w całości. Mamy za-
soby repatriacyjne. One oczywiście nie ograniczają 
się do osób pochodzenia polskiego, ale to jest inna 
kwestia. Ja bym namawiał jednak do rozważenia, 
jak można zmienić ustawę repatriacyjną, żeby można 
było prowadzić repatriację w sposób bardziej inten-
sywny, w taki sposób, aby jakieś 2,5 tysiąca – tyle 
w tej chwili – naszych rodaków w Kazachstanie nie 
czekało jeszcze 7 czy 10 lat. To jest przede wszystkim 
kwestia pieniędzy.

Ja tę ustawę traktuję jako pewną protezę. Uważam, 
że właściwe byłoby powrócenie do ustawy repatria-
cyjnej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Gogacza.

Senator Stanisław Gogacz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!
Wydaje się, że w sytuacji, kiedy ustawa o re-

patriacji z 2000 r. po prostu nie działa, tak trzeba 
wprost powiedzieć, zaś nowa ustawa, jak wiem, jest 
teraz przygotowywana, nie wiem, czy w rządzie, czy 
w Sejmie… Miejmy nadzieję, że wkrótce ta ustawa 
i do nas dotrze, i wtedy oczywiście będziemy mogli 
debatować nad ustawą repatriacyjną.

Tak jak powiedział przed chwilą pan marszałek, 
akcenty, które obecnie są w ustawie, akcenty poło-
żone na samorządy, powinny być położone jednak 
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(senator S. Gogacz) Ja byłem chyba 4 czy 5 lat temu poproszony przez 
grupę studentów zza wschodniej granicy, żebym 
był inicjatorem wprowadzenia poprawki do ustawy 
o Karcie Polaka, jeżeli chodzi o zdarzenia zdrowotne, 
tak ażeby, przynajmniej jeżeli chodzi o studentów, 
posiadacz Karty Polaka nie był ograniczony do ko-
rzystania z opieki zdrowotnej jedynie w sytuacjach 
nadzwyczajnych, ale żeby po prostu w każdej sytu-
acji, tak jak każdy obywatel państwa polskiego, mógł 
z niej korzystać. I powiem szczerze, że kiedyś zapo-
mniałem, że zakres podmiotowy tej zmiany dotyczy 
tylko studentów, myślałem, że wprowadziliśmy zapis, 
który dotyczy wszystkich posiadaczy Karty Polaka. 
Bardzo szybko zorientowałem się, że on nie dotyczy 
wszystkich Polaków. Jeżeli poruszam ten temat przy 
tej okazji, to dlatego, że chyba dobrze by było się za-
stanowić, czy posiadacz Karty Polaka w momencie, 
kiedy przyjedzie na terytorium Polski, nie powinien 
mieć prawa nie tylko do tego, żeby podjąć pracę, żeby 
złożyć wniosek o stały pobyt, i wszystkiego, co się 
w tym dodatkowo zawiera, ale też do tego, żeby w sy-
tuacjach nie nadzwyczajnych, lecz w sytuacjach zwy-
czajnych mógł poprosić o poradę lekarską dotyczącą 
kwestii zapobiegawczych. Bo wiemy o tym, szczegól-
nie pani doktor, która przede mną występowała w tej 
debacie, o tym wie, że jakieś świadczenie zdrowotne, 
które nie dotyczy być może niczego nadzwyczajnego, 
jest bardzo ważne, gdyż choroba może się przerodzić 
w coś bardzo poważnego.

Tak że nie przedłużając już swojego wystąpienia, 
chciałbym powiedzieć, że Polacy, co wynika z moich 
rozmów, bardzo na tę zmianę ustawy o karcie czekają, 
traktują wieloaspektowo możliwość posiadania tej 
karty. Jest to sygnał, który Polska wysyła do Polaków 
tam mieszkających, że my o nich pamiętamy. I tak jak 
powiedział pan marszałek Borusewicz, jak najbar-
dziej ustawa repatriacyjna powinna jak najszybciej 
się tutaj znaleźć.

A jeśli chodzi o kwestie finansowe, proszę pań-
stwa, to powinniśmy je rozpatrywać w kontekście 
tego, co powiedziałem na samym początku. Jeżeli 
podchodzimy do tego tak, jak powiedziałem na po-
czątku, czyli tak, że traktujemy wszystkich Polaków 
jako jedną polską rodzinę, to czy ktoś widział rodzinę 
sensu stricto, która by na przykład powiedziała jedne-
mu ze swoich członków: my nie mamy pieniędzy na 
twoje wykształcenie itd.? Nie. Tak że przez analogię 
traktujmy również Polaków jako jedną rodzinę, dla 
której nie powinno zabraknąć środków. Dziękuję, 
Panie Marszałku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Warzochę 

– drugie wystąpienie, 5 minut.

w samolot i do nas przylecą. Tak się nie stanie, dlatego 
że oni już mają swoje nowe środowiska. Ale jeżeli 
chodzi o młodsze pokolenie, które studiuje w Polsce, 
to ono bardzo chętnie z tego skorzysta.

Powracając jeszcze raz do tego wątku, chciałbym, 
żebyśmy pamiętali, że mówimy o Polakach – stąd to 
rozróżnienie: Polonia i Polacy. Szczególnie zwracają 
na to uwagę Polacy mieszkający… Kiedy jest się za 
wschodnią granicą i mówi się o nich „Polonia”, to oni 
to źle odbierają. To nie jest coś przypadkowego, że my 
mówimy „Polonia” i „Polacy”. Mówimy „Polacy”, bo 
to ma głębokie uzasadnienie nie tylko emocjonalne, 
ale również prawne, formalne.

Teraz właśnie mówimy o Karcie Polaka. Można 
o niej mówić i w sferze prawnej, co tutaj ma miej-
sce, i w sferze emocjonalnej. Przecież wielu z nas… 
Kiedy bywamy za granicą, często uczestniczymy 
w oficjalnym przekazaniu Karty Polaka, przeważnie 
ma to miejsce w konsulacie. Karta Polaka, jeżeli 
chodzi o stronę techniczną, wygląda jak dowód oso-
bisty: jest to kartonik, plastikowa karta, która jest 
wręczana. Wielu Polaków otrzymanie tego kartoni-
ka, jakim jest Karta Polaka, czyli, w sensie praw-
nym, tego przywileju ojczyźnianego, traktuje tak, 
jakby otrzymało polskie obywatelstwo. Oni mają 
poczucie, że Polska nie zapomniała o tych rodakach, 
którzy mieszkają za wschodnią granicą, którzy zna-
leźli się tam niezależnie od tego, czy tego chcieli, 
czy nie. I to nie jest tak, że wszyscy patrzą na Kartę 
Polaka jedynie przez pryzmat tego, że zaraz przyjadą 
do Polski i będą korzystać z różnych przywilejów, 
będą korzystać z tych uprawnień, które nadaje im 
obecna ustawa. My jako państwo polskie jesteśmy 
moralnie zobowiązani do tego, żeby po prostu tę 
kartę im wręczać.

Jest problem, który sygnalizują nam Polacy ze 
Wschodu, jeżeli chodzi o możliwość otrzymania 
tej karty w sensie organizacyjnym. W różnych kra-
jach różnie to wygląda. Już abstrahuję od tego, że 
przynajmniej na początku, kiedy wprowadziliśmy 
tę kartę, niektóre rządy patrzyły na to tak, że my 
ingerujemy w życie obywateli ich państwa. Ale 
nie o tym chcę mówić, chcę powiedzieć o tym, że 
w wielu konsulatach jest za mało pracowników, za 
mało, krótko mówiąc, konsulów. Bardzo często jest 
to spowodowane tym, że dane państwo nie zgadza 
się na… albo po prostu my jako Polska wysyłamy 
zbyt mało konsulów. Myślę, że na posiedzeniu komi-
sji powinniśmy zastanowić się nad tym, gdzie karty 
są najbardziej potrzebne. Polacy bardzo długo na 
nie czekają, często organizowane są jakieś kolejki 
internetowe itd. Nie wszyscy sobie z tym radzą, je-
żeli chodzi o stronę organizacyjną, tak że ułatwienia 
na pewno są pomocne.



130
16. posiedzenie Senatu w dniu 29 kwietnia 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Chciałbym również odnieść się do tego, o czym 
mówił pan marszałek Borusewicz. Oczywiście, 
Panie Marszałku i Szanowni Państwo Senatorowie, 
ustawa o repatriacji jest podstawowym narzędziem 
czy instrumentem prawnym, który powinien być 
używany we wspomnianych przypadkach. Ustawa, 
która obecnie obowiązuje… A ze strony rządu – 
o tym też mówił pan senator Gogacz – wielokrotnie 
już była zapowiedź, że trwają prace nad tym ak-
tem. Mam nadzieję, że zmaterializuje się on jesz-
cze w tym roku. Z tego, co słyszałem, wynika, że 
wnioskodawcom towarzyszy obecnie jedno takie 
zasadnicze założenie: żeby wspomniany instrument 
prawny był instrumentem skutecznym. To, co udało 
się zrobić w czasie rządów AWS, nałożenie pew-
nego obowiązku wynikającego z zapisów ustawy 
o repatriacji na samorządy lokalne i tym samym 
przeniesienie na nie pewnego ciężaru realizacji tej 
ustawy… Jak słyszałem, założenie jest takie, że te-
raz to państwo polskie przejmie ten cały, no, nie 
chcę powiedzieć „ciężar”… przejmie na siebie ten 
obowiązek, w tym również obowiązki finansowe. 
I dlatego wspomniana ustawa będzie narzędziem 
skuteczniejszym w realizacji. Oby tak było. Przecież 
niebawem będziemy pewnie nad tym dyskutować 
i o tym rozmawiać. Tam, w tej ustawie, są precyzyj-
nie rozpisanie… Przynajmniej tak było do tej pory. 
I myślę, że wiele przepisów będzie przeniesionych 
do tego nowego aktu, bądź to w formie nowelizacji, 
bądź to w ramach utworzenia nowego aktu prawa 
krajowego. Precyzyjnie określono również role po-
szczególnych organów państwa, które muszą zreali-
zować wspomniane zadanie.

I jeszcze na koniec chciałbym odnieść się również 
do tego, o czym mówił pan marszałek Borusewicz, 
a co dotyczy naszej, że tak to ujmę, otwartości na 
wszystkich tych, którzy zechcą mieszkać w Polsce, 
a być może niekoniecznie są Polakami, na tych, którzy 
uznają, że Polska to jest kraj, gdzie warto spędzić 
życie. O tym mówiła już kiedyś pani premier Beata 
Szydło, wywołało to swego czasu niemałą burzę 
w mediach. Dzisiaj okazuje się, że pani premier miała 
rację. W ostatnich latach, w ostatnim czasie przyje-
chało do Polski – zostało to ostatnio powtórzone przez 
marszałka Karczewskiego podczas wizyty w Berlinie 
– około 1 miliona Ukraińców, obywateli Ukrainy, 
którzy się tutaj osiedlili i znaleźli tutaj pracę, którzy 
świetnie asymilują się w naszym kraju, integrują się 
z naszymi obywatelami.

(Głos z sali: Uchodźców.)
(Głos z sali: Obywateli Ukrainy.)
I większość z nich jako motywację do wyjazdu 

potraktowała to wszystko złe, co się w tej chwili 
dzieje za naszą wschodnią granicą, na terytorium 
ich państwa. I to świadczy o tym, że my również 
jesteśmy otwarci. Nie będę tutaj, broń Boże, uży-

Senator Artur Warzocha:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie 

podziękować panu senatorowi Gogaczowi za to, co 
przed chwilą powiedział. Jak państwo widzą, do-
świadczenie pana senatora Gogacza i jego długolet-
nia praca w Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą, a także jego bardzo szerokie 
i liczne kontakty z Polakami mieszkającymi za grani-
cą powodują, że można zrobić taką bardzo rzeczową 
i rzetelną syntezę wszystkich tych problemów, które 
dzisiaj się skupiają wokół omawianej problematyki.

Przede wszystkim jestem bardzo wdzięczny za 
to, co pan senator Gogacz powiedział o Polakach, 
którzy pomimo różnych barier, utrudnień, piętrzenia 
niepotrzebnych trudności, podejmują działania w celu 
otrzymania Karty Polaka, czym chcieliby – ja tak 
przynajmniej te intencje odczytuję – zamanifesto-
wać swoje przywiązanie do narodu polskiego, swoją 
tożsamość narodową, a często również korzenie swo-
je, swoich bliskich. To jest bardzo cenne. Praktyka 
pokazuje, że szczególnie za naszą wschodnią gra-
nicą otrzymanie Karty Polaka wcale nie przysparza 
dodatkowych profitów im tam, na miejscu. My jako 
państwo polskie nie jesteśmy w stanie ingerować 
w żaden sposób, jesteśmy jedynie w stanie wpływać, 
prosić miejscowe władze, władze państwowe danego 
kraju, by uszanowały nasze ustawodawstwo i żeby 
uszanowały również tę wolę, którą Polacy wyrażają.

Mam tutaj na myśli też m.in. wszystko to, co dzieje 
się… Bo oczywiście my mówimy, że powinniśmy się 
otworzyć i robić wszystko, aby nasi rodacy wracali. 
I to, o czym tu mówię, dotyczy właśnie trudniejszych 
sytuacji, które występują w byłych republikach sowiec-
kich, szczególnie w części azjatyckiej, ale również na 
Ukrainie, na Białorusi czy tam, gdzie Polacy przeży-
wają pewne problemy. Dla takich Polaków ojczyzna 
ich dziadków i ojców… Jej obraz często jest taki dość 
wyidealizowany. A my, jako państwo, musimy robić 
wszystko, żeby wtedy, kiedy takie osoby już tutaj trafią, 
nie zderzały się one zbyt brutalnie z… Na tyle, na ile 
się da, powinniśmy tonizować i łagodzić skutki ich 
powrotu tutaj, jako że rzeczywistość może… Mogą 
być tutaj pewne niepożądane różnice. I chcielibyśmy 
zrobić wszytko, żeby wspomnianego problemu unikać.

Wspomniałem również o Republice Litewskiej, 
której obywatele, w tym również Polacy, tak jak i my 
są członkami Unii Europejskiej. I posiadanie Karty 
Polaka jest w ich przypadku tak naprawdę odwoła-
niem się do pewnego symbolu i zamanifestowaniem 
swojej polskości. I robią to, tak jak powiedziałem, 
pomimo że czasami mogą z tego tytułu napotkać 
pewne – ujmę to tak bardzo dyplomatycznie – spo-
łeczne problemy. I tego tematu może lepiej już dalej 
nie rozwijać.
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(senator A. Warzocha) Senator Dorota Czudowska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Skorzystam i ja z przysługującego mi czasu…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Drugi raz, 5 

minut.)
Nie będę 5 minut mówić.
Panie Marszałku, ci obywatele ukraińscy nie na-

zywają się uchodźcami, ale tak naprawdę to zjawisko 
zachodzi w ostatnich 2 latach, odkąd na Ukrainie trwa 
wojna. I może polityczna poprawność każe ich na-
zwać albo tak, albo tak, ale faktem jest, że przybyli do 
Polski i w Polsce znaleźli swoje miejsce. Stanowisko 
rządu polskiego chyba wszystkim, którzy słuchają, 
jest znane: Polska jest otwarta na uchodźców, na oso-
by prześladowane – myślimy w tym momencie o kra-
jach arabskich i uchodźcach wyznających islam, wiarę 
w Mahometa, w Allaha. My uchodźców przyjmiemy, 
Polska mówi, rząd polski mówi o tym, że nie stać nas 
na emigrantów z tamtego terenu, ale nie na uchodź-
ców. Więc porządkujmy pojęcia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Ryszka 

i pan senator Ambrozik złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożyli pan senator Rulewski i pan senator 
Warzocha.

Zamykam dyskusję.
Pan minister nie chciał się ustosunkowywać do 

przedstawionych wniosków, a ponieważ zostały zgło-
szone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, Komisję Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej oraz Komisję Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą 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 siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dro-
gach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych 
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 125, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 125 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
pana senatora Wiesława Dobkowskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

wał żadnych prostackich argumentów ekonomicz-
nych, bo one również padają w różnych dyskusjach 
wtedy, kiedy mówimy o repatriacji, kiedy mówimy 
o stworzeniu odpowiednich warunków życia naszym 
rodakom i nie tylko. Chodzi o to, że zostali przyjęci 
z szeroko otwartymi ramionami i dobrze się tutaj 
czują. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została…
(Senator Bogdan Borusewicz: Jeszcze ja.)
Bardzo proszę, zapraszam. Pan marszałek 

Borusewicz, drugie wystąpienie.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku! Panie Pośle!
Ja muszę zareagować…
(Głos z sali: Panie Senatorze…)
Panie Senatorze, przepraszam najmocniej.
Mówienie o tym, że przyjęliśmy milion uchodź-

ców…
(Senator Artur Warzocha: Ja nie powiedziałem: 

uchodźców.)
Dobrze, ale pani premier odpowiedziała. Pan po-

woływał się na panią premier.
Otóż to jest mieszanie ludziom w głowach. Na 

takiej zasadzie około 750 tysięcy Polaków to uchodź-
cy w Wielkiej Brytanii, około 800 tysięcy Polaków 
pracujących w Niemczech to także uchodźcy z Polski. 
No, nie można tak mieszać… Ja rozumiem, że chodzi 
właśnie o pomieszanie, o wskazanie tym, no, można 
powiedzieć, głupim ludziom z Zachodu, że my tu już 
mamy milion uchodźców. A przecież to są zupełnie 
inne kategorie, Panie Senatorze, no, nie można tak 
mieszać…

(Senator Artur Warzocha: Ale ja tak nie powie-
działem.)

Rozumiem, tak, tak, ale… Ja wiem, o co chodzi, 
i dlatego chcę zaprotestować. Nie, my nie mamy mi-
liona uchodźców ukraińskich, my mamy 800 tysięcy, 
może milion Ukraińców, którzy tutaj przyjeżdżają 
i pracują, wyjeżdżają, przyjeżdżają… To na szczęście 
nie są uchodźcy. Z terenów wschodnich mamy nie-
wiele, 200–300 osób. A więc naprawdę nie mieszajmy 
tych spraw. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Czudowska, bardzo proszę.
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Określa się katalog obowiązków dostawcy usłu-
gi EETS. Będzie on obowiązany m.in.: uiszczać 
opłaty za pomocą urządzenia zainstalowanego 
w pojeździe, monitorować sposób świadczenia 
usługi EETS zgodnie z procedurami określonymi 
w planie zarządzania ryzykiem, współpracować 
z podmiotem uprawnionym do kontroli prawidło-
wości uiszczenia opłaty elektronicznej na zasadach 
określonych w odrębnym porozumieniu, udostępnić 
na swojej stronie internetowej informacje o obsłu-
giwanych obszarach EETS oraz warunkach zawie-
ranych umów o świadczenie usługi, niezwłocznie 
informować ministra właściwego do spraw trans-
portu o zmianach dotyczących go danych i infor-
macji zawartych w rejestrze EETS.

Dostawca europejskiej usługi opłaty elektro-
nicznej będzie miał obowiązek uiszczać opłaty 
za przejazd autostradami i po drogach podmioto-
wi pobierającemu opłaty, z którym zawarł umo-
wę, nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, chyba 
że umowa stanowi inaczej. W przypadku gdy 
opłata stanowi przychód Krajowego Funduszu 
Drogowego, nie będzie można zawrzeć umo-
wy, która przekracza okres 2 tygodni; maksy-
malny okres będzie wtedy wynosił 2 tygodnie. 
W przypadku nieterminowego uiszczania opłat 
należeć się będą odsetki ustawowe. Dostawca 
EETS będzie obowiązany dostarczyć użytkow-
nikowi urządzenie na potrzeby pobierania opłat 
na wszystkich obszarach EETS.

Ustawa określa także sposób rozstrzygania sporów 
pomiędzy podmiotami pobierającymi opłaty a do-
stawcami tej usługi. Takie spory będzie rozstrzygała 
komisja pełniąca funkcję organu pojednawczego, 
składająca się z trzech członków: osoby wskaza-
nej przez dostawcę usługi, osoby wskazanej przez 
podmiot pobierający opłaty oraz przewodniczącego, 
wybranego spośród kandydatów wskazanych przez 
strony – każda ze stron będzie mogła zgłosić 2–4 kan-
dydatów.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, Komisja 
Infrastruktury proponuje Wysokiej Izbie przyjęcie 
pięciu poprawek. Są to poprawki dotyczące umiesz-
czenia w ustawie przepisu przejściowego, poprawka 
precyzująca, poprawka ujednolicająca określenia, 
a także poprawka zapewniająca zgodność z zasada-
mi techniki prawodawczej. Komisja Infrastruktury 
pozytywnie opiniuje ustawę wraz z przedstawio-
nymi poprawkami. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Senator Sprawozdawca  
Wiesław Dobkowski:

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

Infrastruktury opinię dotyczącą ustawy o zmianie 
ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostra-
dach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 
z dnia 31 marca 2016 r.

Wymieniona ustawa ma na celu transpozycję do 
prawa krajowego przepisów decyzji Komisji 2009/750/
WE z dnia 6 października 2009 r. w sprawie defi-
nicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz 
jej elementów technicznych, wydanej na podstawie 
art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
interoperacyjności systemów elektronicznych opłat 
drogowych we Wspólnocie.

Podstawowym założeniem decyzji 2009/750/WE 
jest stworzenie oraz wdrożenie procedur regulujących 
europejską usługę opłaty elektronicznej w ustawie 
określonej jako usługa EETS, European Electronic 
Toll Service.

Ustawa ma na celu umożliwienie stosowania urzą-
dzeń i oprogramowania zdolnych do komunikowania 
się między systemami elektronicznego poboru opłat na 
terytorium Polski, a także ze wszystkimi systemami 
używanymi na terytorium pozostałych państw człon-
kowskich Unii Europejskiej. Systemy elektronicznego 
poboru opłat wprowadzono już u naszych sąsiadów, 
np. w krajach Grupy Wyszehradzkiej, na Węgrzech, 
w Czechach, Słowacji, a także w Niemczech i Austrii, 
a więc u naszych zachodnich i południowych sąsia-
dów.

Wdrożenie systemu elektronicznego poboru opłat 
drogowych, poprzez zainstalowanie w pojeździe 
samochodowym urządzenia pokładowego, umożli-
wi użytkownikowi uiszczanie opłat za korzystanie 
z dróg zarówno w Polsce, jak też w tych krajach Unii 
Europejskiej, które wdrożyły już do swych porząd-
ków prawnych postanowienia decyzji 2009/750/WE. 
Użytkownik będzie rozliczał się za pomocą dostawcy 
EETS z opłat naliczanych przez wszystkie podmioty 
pobierające opłatę.

Usługa EETS ma charakter fakultatywny, tj. bę-
dzie można uiszczać opłatę albo przy pomocy usług 
proponowanych przez dostawcę EETS, albo pła-
cąc bezpośrednio podmiotom pobierającym opłatę. 
Usługę EETS może świadczyć dostawca, który ma 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Organem prowadzącym rejestr tej usługi będzie 
minister właściwy do spraw transportu. Tę usłu-
gę będzie mógł świadczyć także dostawca EETS 
mający siedzibę również na terytorium innego niż 
Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
jeżeli zawarł umowę o świadczenie takiej usługi.
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(wicemarszałek G. Czelej) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowny 
Panie Senatorze!

Ja tylko przypomnę zasadnicze założenia ustawy, 
która jest przedmiotem obrad Wysokiej Izby. Otóż 
ustawa nie reguluje kwestii dotyczących powstania 
nowego systemu pobierania opłat ani nie wprowadza 
obowiązku ponoszenia nowej opłaty za poruszanie 
się po polskich drogach. Usługa EETS ma charak-
ter uzupełniający wobec krajowych usług opłaty 
elektronicznej w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej. I usługa EETS umożliwi użytkowni-
kom dróg uiszczanie opłaty w sposób elektroniczny 
za pomocą jednego urządzenia pokładowego zamon-
towanego w pojeździe. Zatem zostanie uproszczony 
pobór opłat na drogach krajów Unii Europejskiej, na 
których pobierane są opłaty w formie elektronicznej, 
w tym w Polsce.

Wysoka Izbo, odnosząc się już bardzo szczegóło-
wo, bardzo wprost do pytania pana senatora, powiem 
tak: otóż ten system nie jest dzisiaj skończonym urzą-
dzeniem technicznym czy rozwiązaniem funkcjonal-
nym. Jest to opcja prawna, która umożliwia zaczęcie 
stosowania systemu w poszczególnych krajach, ale 
tylko na tych drogach, gdzie już dzisiaj funkcjonuje 
elektroniczny pobór opłat. A więc w takich przy-
padkach, z jakimi mamy do czynienia na drogach 
użytkowanych przez koncesjonariuszy w Polsce, 
w których opłata jest pobierana manualnie, ten sys-
tem nie będzie mógł obowiązywać do czasu, gdy nie 
zostanie wprowadzony pobór opłat w formie elektro-
nicznej. W tej chwili w Polsce istnieje już system po-
boru elektronicznego. Jest to system viaTOLL, dzięki 
któremu na części polskich dróg opłaty są pobierane 
elektronicznie, z tym że dotyczy to tylko ruchu cię-
żarowego. Opłaty w formie elektronicznej mogą być 
też pobierane w przypadku samochodów osobowych, 
niemniej jednak użytkownicy sami muszą się do tego 
systemu zgłosić, zapisać; wówczas mogą wnosić opła-
ty elektronicznie. Czyli biorąc pod uwagę to, że do 
czasu, gdy koncesjonariusze, których koncesje kończą 
się w 2027 r. czy w 2037 r., nie zaczną pobierać opłat 
elektronicznie, nie będą mogli w ramach systemu 
funkcjonować… Jednak powiem tak: jeden konce-
sjonariusz – nie będę mówił który, chociaż nie jest 
to co prawda tajemnicą – chciałby pobierać opłaty 
elektronicznie, ale wymaga to zmiany całej umowy 
koncesyjnej ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

Tak że ta ustawa nie tworzy dzisiaj nowej rze-
czywistości, jeśli chodzi o pobór opłat. To jest tylko 
pewna opcja, nowa aplikacja w telefonie, którą mo-
żemy sobie w Polsce już przygotować pod względem 

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Sprawozdawco, ja wprawdzie jestem człon-

kiem komisji i byłem na posiedzeniu, ale teraz mi się 
nasunęła taka myśl. Wiadomo, że chodzi o to, żeby był 
jeden dostawca, że chcemy realizować prawo unijne 
i wprowadzić zmiany, które są nieodzowne i potrzeb-
ne. Ale tak się zastanawiam, jeżeli chodzi o autostrady 
płatne w Polsce zarządzane przez koncesjonariuszy 
prywatnych… Mamy koncesjonariuszy prywatnych, 
którzy mają umowę… Te pierwsze umowy były bez 
gwarancji państwa. Mamy jeszcze innych koncesjo-
nariuszy prywatnych. Czy ten system elektronicznych 
opłat… Ja rozumiem, że on jest fakultatywny, tzn. oni 
mogą się włączyć albo nie włączyć. Czy on będzie 
obowiązkowy na wszystkich polskich drogach, czy 
koncesjonariusze prywatni np. się z tego wyłączą? Nie 
wiem, czy to jest akurat pytanie do pana sprawozdaw-
cy, bo ta kwestia chyba nie była poruszana na posie-
dzeniu komisji. To może pana ministra bym poprosił 
o wyjaśnienie, jak wygląda sprawa tych prywatnych 
koncesjonariuszy w Polsce. Czy możemy liczyć na 
to, że ten system ich również obejmie?

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo.
Tak jak pan senator powiedział, takiego pytania 

w czasie posiedzenia komisji nikt nie zadał, komisja 
też szczegółowo tej sprawy nie rozpatrywała. No, ja nie 
będę wymyślał odpowiedzi… Pan minister, jak słyszę, 
mówi, że odpowie. To ja bym bardzo prosił, żeby pan 
minister szczegółowo na to pytanie odpowiedział.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy państwo mają jeszcze pytania do sprawoz-

dawcy? Nie.
(Senator Wiesław Dobkowski: Dziękuję.)
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister infrastruk-
tury i budownictwa.

Witam serdecznie pana ministra Jerzego Szmita. 
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w spra-
wie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko 
rządu? Tak? To zapraszam.

Oddaję panu głos, proszę bardzo.
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Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

(podsekretarz stanu J. Szmit) I tutaj dobra wiadomość dla pana ministra: takie 
rozmowy jednak są prowadzone. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze! 
Otóż w zasadzie do listopada 2018 r. obowiązuje 
w Polsce umowa z firmą Kapsch, która jest operato-
rem systemu viaTOLL, czyli elektronicznego poboru 
opłat dla samochodów ciężarowych czy ewentualnie 
dla tych, którzy sami się zgłoszą i zapiszą się do tego 
systemu, a chcą podróżować czy podróżują samo-
chodami osobowymi, ale chcą płacić elektronicznie.

Proszę państwa, my zdajemy sobie sprawę – mó-
wię to jako wiceminister infrastruktury i budownic-
twa – że w tym roku musimy tak naprawdę podjąć 
decyzję kierunkową co do tego, jaki system poboru 
opłat powinien w Polsce być po roku 2018. Te prace 
trwają. To jest bardzo ważny, zasadniczy wybór, który 
jest jeszcze przed nami. Ten wybór określi, w jakiej 
formie, ale też czy korzystając z takiej czy innej tech-
nologii, będziemy w Polsce pobierali opłaty po roku 
2018. Nic tutaj jeszcze nie jest przesądzone, prace 
trwają. Nie zamykamy się na żadną technologię, która 
jest w stanie spełnić nasze wymagania techniczne 
i finansowe, wymagania co do skuteczności poboru 
opłat i, przede wszystkim, dostępności do systemu, 
jak też i wygody dla podróżujących.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o pytania.
(Senator Władysław Komarnicki: Nie ma pytań.)
Nie ma pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Dobkowskiego.
(Senator Wiesław Dobkowski: Nie, dziękuję.)
Nie zgłaszał się pan?
(Senator Wiesław Dobkowski: Poprawkę chciał-

bym…)
Rozumiem.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Informuję, że wniosek o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożył pan senator Dobkowski.

prawnym. Jednak jeśli chodzi o stronę techniczną, to 
dzisiaj nie ma jeszcze takiej możliwości, żeby używać 
systemu EETS w całej Europie, bo nie ma operatorów, 
którzy są zarejestrowani w krajach europejskich. Tak 
naprawdę dopiero teraz są podejmowane próby… Do 
Polski zgłosiła się do tej pory jedna firma, która zgła-
sza gotowość bycia operatorem w tym systemie. Jest 
to firma francuska, która postawiła swoje warunki, 
i tak naprawdę zastanawiamy się, w jakim stopniu 
spełniają one wymogi polskiego prawa. 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 
pytanie?

(Senator Piotr Florek: To może ja…)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:

Nikt nie pytał, to ja jeszcze dopytam.
Panie Ministrze, rozumiem, że w takim razie, 

jeżeli chodzi o viaTOLL, koncesjonariusze prywat-
ni mogą się włączyć, jeśli chcą. Rozumiem, że pan 
powiedział, że jeden z koncesjonariuszy jest zain-
teresowany ewentualnie polskim… To dobrze, bo 
z tego, co pamiętam z rozmów sprzed 2–3 lat, to 
wiem, że oni chcieli wejść też w system viaTOLL. 
To długo trwa i widać, że do tej pory nic nie zrobili 
w tym kierunku, żeby rzeczywiście doprowadzić 
do spójności systemu. Myślę, że jest to po prostu 
wygodne, szczególnie dla podróżujących, dla kie-
rowców samochodów ciężarowych, bo nie trzeba się 
zatrzymywać, nie trzeba płacić. Jednak sądzę, że jak 
system zacznie działać, zostaną też podjęte działa-
nia przez koncesjonariuszy. Myślę, że to jest i dla 
ich wygody, i dla kierowców, i dla nas wszystkich 
właściwie, bo – jak wiemy – systemy poboru opłat, 
które są w Polsce… A wynika to z tego, że zaczę-
liśmy budować autostrady w tym systemie. System 
otwarty, system zamknięty. Powoduje to nieraz… 
Denerwuje nas stanie na bramkach, szczególnie 
w okresie letnim. Więc dobrze, że te wszystkie sys-
temy elektroniczne, które to wyeliminują, są wpro-
wadzane. Miejmy nadzieję, że ten system zadziała 
w przyszłości nie tylko w tych kilku wymienionych 
krajach, ale we wszystkich krajach europejskich. 
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16. posiedzenie Senatu w dniu 29 kwietnia 2016 r. 
Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii… 

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki...

(wicemarszałek G. Czelej) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Głosy z sali: Nie.)
Nie ma pytań.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Witam pana ministra Skibę.
Czy pan minister chce się ustosunkować, chce 

zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Leszek Skiba: Dziękuję bardzo.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwa-

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

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

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wiątego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i za-
pobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakre-
sie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 
6 października 2015 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 128, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 128 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej, pana senatora Krzysztofa Mroza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Szanowni Senatorowie!
To jest tak samo… W tym samym dniu komi-

sja zajmowała się także tym projektem. To znaczy 

Zamykam dyskusję.
Czy pan minister chce ustosunkować się do wnio-

sku legislacyjnego pana senatora Dobkowskiego?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Budownictwa  
Jerzy Szmit:

Mogę mówić z miejsca?
Co do poprawek, rząd popiera zgłoszone poprawki.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Infrastruktury 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie sprawozdania.

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

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósme-

go porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji 
między Rzecząpospolitą Polską a Federalną 
Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 
się od opodatkowania w zakresie podatków od docho-
du, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 127, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 127 A.

Proszę sprawozdawcę połączonych Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Mroza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Połączone komisje, czyli komisja finansów i bu-

dżetu oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej, zajmowały się tym projektem na swoim 
posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2016 r. Jest to projekt 
rządowy. Biuro Legislacyjne nie wniosło żadnych 
uwag. Na posiedzeniu komisji była dyskusja odnośnie 
do pewnej nomenklatury i przedstawiciele minister-
stwa wyjaśnili, że nomenklatura ta wynika z pew-
nej modelowej konwencji Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju i że to stamtąd zostały prze-
niesione te określenia, te definicje. Komisje wnoszą 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.
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Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego…

Drodzy Państwo, zasada pomocniczości jest jedną 
z kluczowych zasad, na których oparte jest funkcjo-
nowanie Unii Europejskiej. W naszej opinii, w opi-
nii trzech połączonych komisji dyrektywa dotycząca 
delegowania pracowników narusza w sposób istotny 
tę zasadę. Szacuje się, że w całej Unii Europejskiej 
niemal 2 miliony pracowników rocznie jest delego-
wanych do obcych krajów. Największą grupę, bo 
430 tysięcy, stanowią tutaj przedstawiciele naszego 
kraju. Zarówno komisje, jak i rząd uważają, że dość 
szybkie wprowadzenie w życie tej dyrektywy spowo-
duje znaczne ograniczenie możliwości delegowania 
pracowników i zmniejszy konkurencyjność polskich 
firm na rynkach zagranicznych, co w efekcie może „za-
owocować” upadkiem, jak się szacuje, około 15 tysięcy 
polskich podmiotów gospodarczych. Ta dyrektywa 
stwarza również problemy w zakresie zabezpieczenia 
społecznego, w zakresie koordynacji tych procesów i, 
jak zostało to pokazane na posiedzeniu komisji, jest 
niekorzystna dla polskich podmiotów.

Stąd też komisje jednogłośnie uznały, że dyrekty-
wa ta narusza zasadę pomocniczości i za taką należy 
ją uznać. Tu, Drodzy Państwo, jest szansa, żeby-
śmy weszli w procedurę, która zablokuje… Jeżeli się 
zbierze odpowiednia grupa wniosków parlamentów 
poszczególnych krajów, to zablokujemy na poziomie 
Komisji Europejskiej tę dyrektywę. A z tego, co wie-
my – informowały nas o tym ministerstwo rodziny, 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych – wynika, że 
część krajów Europy, szczególnie takie jak Czechy, 
Słowacja, Węgry, również kwestionuje zachowanie 
zasady pomocniczości w przypadku tej dyrektywy.

Tak że rekomenduję poparcie naszego wniosku. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania także pana senatora Ryszarda 
Majera.

(Senator Wiesław Dobkowski: Jest pytanie.)
Widzę.
Pan senator Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, zasada pomocniczości jest naru-
szana wtedy, kiedy cel ustawy, dyrektywy nie może 
być osiągnięty… znaczy może być osiągnięty poprzez 
ustawodawstwo krajowe. Jaki był cel tej dyrektywy? 

nie komisja, tylko połączone komisje, Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej. Nie było żadnych 
uwag Biura Legislacyjnego. Komisja wnosi o przyję-
cie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję.

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

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

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
zagranicznych oraz minister finansów.

Czy pan minister Skiba pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: Nie, dziękuję 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. Nie widzę zgłoszeń do pytań.

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 dziesiąte-
go porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o nie-
zgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrekty-
wę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników 
w ramach świadczenia usług COM (2016) 128.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony przez 
Komisję Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Zawarty jest w druku nr 147, a sprawozdanie ko-
misji – w druku nr 147 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej, Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Ryszarda 
Majera, o przedstawienie wspólnego sprawozdania.

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z posie-

dzenia trzech komisji – pan marszałek je tutaj wskazał.

(senator sprawozdawca K. Mróz)
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Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Jeżeli będą pytania do przedstawiciela rządu, to 
będę musiał ogłosić chwilę przerwy, bo przedstawi-
ciela rządu w tej chwili…

(Głosy z sali: Nie ma.)
…nie ma. Ale jeżeli nie będzie pytań…
(Głosy z sali: Nie ma pytań.)
Nie ma pytań? Dobrze.
Przeczytałem… Ale muszę to przeczytać 
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obecne-
go na posiedzeniu przedstawiciela rządu.

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

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

tania projektu opinii. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały z okazji 225. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Kultury i Środków Przekazu. Zawarty 
jest on w druku nr 142, a sprawozdanie komisji – 
w druku nr 142 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Ryszarda Bonisławskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca  
Ryszard Bonisławski:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Panie i Panowie!
Mam zaszczyt przedstawienia uchwały, takiej hi-

storycznej, myślę, że dosyć istotnej, przygotowanej 
w komisji kultury, a 19 kwietnia rozpatrzonej także 
w Komisji Ustawodawczej.

Komisja wniosła poprawkę i wnosi o przyjęcie 
przez Senat projektu w takiej formie, jaką za moment 
przedstawię.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
– to będzie dopisane – z okazji 225. rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 3 maja 2016 roku obchodzimy 225. rocznicę 
uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja, 
pierwszej w Europie i drugiej na świecie, po konsty-
tucji amerykańskiej, nowożytnej ustawy zasadniczej 
epoki Oświecenia.

Dokument ten stanowił swoistą odpowiedź na 
stale pogarszającą się sytuację wewnętrzną i mię-
dzynarodową, w jakiej znalazła się Rzeczpospolita 
Obojga Narodów w drugiej połowie XVIII wieku. 

I w jaki sposób ten cel, cel tej dyrektywy może być 
osiągnięty przez nasze, krajowe ustawodawstwo?

(Senator Ryszard Majer: Bardzo dziękuję za py-
tanie…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Ryszard Majer:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Cel tej dyrek-
tywy, Drodzy Państwo, w zasadzie sprowadzał się 
do usprawnienia procesu delegowania pracowników. 
Jednak to usprawnienie w efekcie przyczynia się do 
zmniejszenia konkurencyjności podmiotów, które 
pojawiają się na rynkach tzw. starej Europy w Unii 
Europejskiej. Problemy są szczególnie w zakresie 
koordynacji elementów zabezpieczenia społecznego. 
I groźbę naruszenia zasady pomocniczości wskazywa-
li obok polskiego rządu również polscy pracodawcy, 
którzy mówili, że dyrektywa na tyle spiętrza problemy 
natury biurokratycznej, że polskie firmy w praktyce nie 
będą mogły być na tym rynku albo znacznie obniży 
się ich konkurencyjność na rynku zachodnim. Stąd 
uważamy, że jeżeli zasada pomocniczości ma sprowa-
dzać się do tego, że sprawy, które nie są rozwiązywane 
na poziomie krajowym, będzie mogła rozwiązywać 
Unia Europejska, czyli będą one rozwiązywane na tym 
wyższym poziomie, to cel założony w dyrektywie jest 
chybiony, bo ona w żadnym stopniu nie rozwiązuje 
problemów związanych z delegowaniem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Chcę tylko skonstatować, że z wypowiedzi pana 

senatora jasno wynika, że ta dyrektywa jest sprzeczna 
nie tyle z zasadą pomocniczości, ile z naszym intere-
sem. I warto, żebyśmy po prostu to wyartykułowali 
i mówili otwarcie. Jest to polityka i oczywiście uży-
wamy innego narzędzia dla osiągnięcia ochronienia 
własnego interesu. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Więcej pytań nie ma, Panie Senatorze.
Przedstawiciel rządu nie chce zabrać głosu w spra-

wie przedstawionego projektu.

(senator M. Augustyn)
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(senator sprawozdawca R. Bonisławski) ustroju politycznego oraz chrześcijańską tradycję. 
Ta pierwsza zasada oznacza ni mniej, ni więcej, tyl-
ko fakt, że uchwalenie konstytucji dokonało się bez 
rozlewu krwi. Przypomnę, że mniej więcej w tym 
samym czasie Francuzi wymordowali u siebie tysią-
ce ludzi, żeby wprowadzić konstytucję. Myśmy ją 
wprowadzili bez rozlewu choćby kropli krwi. Czyli 
w przeciwieństwie do Francji, w Polsce odbyła się 
w 1791 r. bezkrwawa rewolucja.

Drugiej zasadzie, chrześcijańskiej tradycji, chciał-
bym poświęcić nieco uwagi. Przede wszystkim 
ogromną zasługę w uchwaleniu Konstytucji 3 Maja 
miał Kościół katolicki, o czym świadczy fakt, że kon-
stytucja nie została przegłosowana, ale przyjęta przez 
zaprzysiężenie: najpierw na Zamku Królewskim 
król Stanisław August Poniatowski przysięgał na 
Ewangelię, a następnie powtórzył to w obecnej kate-
drze warszawskiej. Innymi słowy, konstytucja dzięki 
zaprzysiężeniu na Ewangelię otrzymała jak gdyby 
sankcję kościelną jako zabezpieczenie osiągnięć re-
formatorskich. Dwa dni później Sejm w oddzielnej 
uchwale zalecił zorganizowanie 8 maja w całym kraju 
specjalnych nabożeństw – cytuję – „na podziękowa-
nie Bogu za zdarzoną chwilę pomyślną wydobycia 
Polski spod przemocy obcej i nieładu domowego, za 
przywrócenie rządu, który najskuteczniej wolność 
naszą prawdziwą i całość Polski zabezpieczyć może”.

7 maja Sejm podjął uchwałę o wybudowaniu jako 
wotum kościoła Opatrzności Bożej. Miał on stanąć 
na terenie należącym do króla, w pobliżu Łazienek, 
w obrębie dzisiejszego Ogrodu Botanicznego. 
Dopowiem, że kamień węgielny wmurowano uro-
czyście w pierwszą rocznicę uchwalenia konstytucji, 
ale wznoszenie budowli zostało wkrótce wstrzymane 
przez niepomyślne dla Polski wydarzenia. Ostatecznie 
zbudowano w tym miejscu jedynie niewielką kaplicz-
kę, która w czasach zaborów była świadectwem nie-
ziszczonych nadziei i przypominała o wielkim dziele 
Sejmu Czteroletniego.

Papież Pius VI po zapoznaniu się z konstytucją 
i wyjaśnieniach nuncjusza udzielił błogosławieństwa 
królowi i konstytucji, a w kościele polskim w Rzymie 
odbyło się 48-godzinne nabożeństwo dziękczynne 
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Po pa-
pieskim błogosławieństwie dla króla i konstytucji 
biskupi wydali listy pasterskie, w których nakazali 
proboszczom odprawienie uroczystych mszy świę-
tych. W większości parafii odbyły się uroczystości, 
w czasie których ludzie składali przysięgę na kon-
stytucję.

Jak wiemy, Konstytucja 3 Maja została wkrót-
ce obalona, niemniej jednak stała się swego rodzaju 
duchowym testamentem I Rzeczypospolitej, a jed-
nocześnie wspaniałym świadectwem umysłowego 
i moralnego odrodzenia, jakie nastąpiło u samego 
kresu jej niepodległego bytu.

Wprowadzone ustawą reformy dawały nadzieję na 
pokojową zmianę panującego w kraju ustroju poli-
tycznego, łącząc chrześcijańskie tradycje polskiej 
państwowości z ujętymi w demokratycznych normach 
prawnych ideami silnego i nowoczesnego państwa. 
Choć ostatecznie dzieło Konstytucji 3 Maja zostało 
zniweczone przez niechętne zmianom siły polityczne 
wsparte zbrojną interwencją sąsiednich mocarstw, 
to jednak trwale zaszczepiło w narodzie wartości, 
które po 123 latach zaborów, umożliwiły odrodzenie 
państwa polskiego.

Doceniając znaczenie i doniosłość tamtych wy-
darzeń, Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd 
twórcom i obrońcom Konstytucji 3 Maja, których 
dorobek oraz dziedzictwo pozwoliły polskiemu na-
rodowi przetrwać dziejowe przeciwności, stając się 
fundamentem suwerennego, demokratycznego pań-
stwa i społeczeństwa obywatelskiego.

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

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

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również pana senatora Ryszarda 
Bonisławskiego.

Czy są pytania? Nie widzę chętnych.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Bonisławski: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Czesława 

Ryszkę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W tekście uchwały podkreśla się bardzo słusz-

nie, że Konstytucja 3 Maja uchwalona przez Sejm 
Wielki była pierwszą w Europie i drugą na świe-
cie nowożytną ustawą zasadniczą. Oznacza to, że 
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej poło-
wie XVIII wieku dążono do pokojowej zmiany ustro-
ju politycznego – jak to zapisano w uchwale – „łącząc 
chrześcijańskie tradycje polskiej państwowości z uję-
tymi w demokratycznych normach prawnych ideami 
silnego i nowoczesnego państwa”. Uchwała podkreśla 
więc dwie sprawy, dwie zasady: pokojową zmianę 
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(senator C. Ryszka) święto narodowe i kościelne. Po raz pierwszy było 
obchodzone w 1919 r. Było to faktycznie centralne 
święto narodowe.

Począwszy od 1925 r., świętu uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja nadano kościelny charakter 
– święta Matki Bożej Królowej Polski. W ten spo-
sób połączono tradycje narodową i religijną: kult 
Matki Bożej Królowej Polski z tradycją patriotycz-
ną. Wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej odbito na 
monetach polskich i haftowano na sztandarach na-
rodowych. Podczas II wojny światowej, a następnie 
w latach komunizmu obchodzenie święta Matki Bożej 
Królowej Polski oraz czczenie pamięci Konstytucji 
3 Maja były zabronione.

Dodam tylko, że już w 1946 r. komuniści brutalnie 
tłumili uroczystości organizowane w różnych miej-
scach Polski dla uczczenia tego święta. Święto Matki 
Bożej Królowej Polski pozostało jedynie w kalenda-
rzu kościelnym. Dopiero po upadku systemu komu-
nistycznego, a dokładnie od 1990 r., dzień 3 maja jest 
świętem kościelnym, a jednocześnie świętem naro-
dowym, oficjalnie wprowadzonym ustawą sejmową.

Po raz kolejny została też podjęta idea wzniesienia 
Świątyni Opatrzności Bożej, którą ostatecznie usy-
tuowano na Polach Wilanowskich. W 2002 r. został 
uroczyście wmurowany kamień węgielny pod bu-
dowlę, która po ukończeniu będzie stanowić wotum, 
jakie pragnęli złożyć Bożej Opatrzności twórcy tamtej 
konstytucji.

Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę o zabranie głosu pana senatora Roberta 

Gawła.

Senator Robert Gaweł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie będę się tu długo rozwodził, ponieważ sena-

tor Ryszka powiedział bardzo wiele mądrych słów. 
Chciałbym tylko przekazać takie krótkie przesłanie 
wynikające z historii, powiedzieć, czego uczy nas 
historia Polski XVIII wieku, a szczególnie próba na-
prawy ustroju.

Bez wątpienia Konstytucja 3 Maja i pamięć 
o niej jednoczą dzisiaj Polaków. Możemy o tym 
akcie rozmawiać w sposób poważny, ścierając się 
na różne argumenty. Bo przypominam, że różne 
są poglądy historyków na samo wprowadzenie 
Konstytucji 3 Maja. I dziś wiemy jedno: że została 
ona wprowadzona za późno. Reformy, które oświe-
ceni ludzie chcieli natenczas wprowadzić, czyli 
wprowadzenie monarchii konstytucyjnej, okazały 
się reformami podjętymi zbyt późno. Degrengolada 

Do tej uwagi o duchowym i moralnym odrodzeniu 
warto dodać, że w drugiej połowie XVIII wieku szla-
checka Rzeczpospolita była uważana w Europie za 
państwo zupełnie zdegenerowane, opanowane przez 
anarchię, wręcz niezdolne do samodzielnej egzysten-
cji, ale, co ciekawe i ważne, taki wizerunek Polski był 
celowo propagowany przez naszych sąsiadów, aby 
uzasadnić przed opinią Zachodu ich zakusy na polską 
suwerenność. Krótko mówiąc, Polska nie pasowała 
wówczas do Europy ze swoją konstytucją i należało 
ją „ucywilizować”, do czego posłużyły zabory.

Od siebie dodam, że faktycznie Polskę należało 
uznać za kraj zdegenerowany, skoro to sami Polacy, 
przeciwnicy nowego ustroju rekrutujący się z krę-
gów rodzimej magnaterii, znaleźli poparcie dla 
swoich zamiarów w Petersburgu, prosząc o pomoc 
Katarzynę II. 17 kwietnia 1792 r. podpisano w car-
skiej stolicy konfederację, którą oficjalnie ogłoszono 
już na terenie Rzeczypospolitej, w przygranicznym 
miasteczku o nazwie Targowica. Nastąpiło to na 
wyraźne polecenie Katarzyny II, której zależało na 
wywołaniu w Europie wrażenia, że to sami Polacy 
na własnej ziemi podejmują akcję przeciwko swojej 
władzy, a Rosja udziela im tylko życzliwego wspar-
cia. Oczywiście tym „wsparciem” było rozpoczęcie 
18 maja 1792 r. przez Rosję wojny z Rzecząpospolitą. 
Grupa zaślepionych pychą Polaków ściągnęła na wła-
sny kraj nieszczęście obcego najazdu, a w konsekwen-
cji – III rozbiór Polski.

Podczas zaborów świętowanie rocznicy 
Konstytucji 3 Maja było zakazane. Mimo tego w jej 
rocznicę w 1807 r., kiedy powstał zalążek polskiego 
państwa pod nazwą „Księstwo Warszawskie”, urzą-
dzono uroczystość wręczania Wojsku Polskiemu 
bojowych sztandarów, zwanych wtedy „orłami”. 
Wydarzeniu temu nadano bardzo podniosłą opra-
wę patriotyczno-religijną. Również każdego roku 
z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja odbywały się, 
ale już tylko w kościołach, uroczyste celebry, a po 
nich – manifestacje społeczeństwa. Całe generacje 
Polaków żyjących w niewoli mogły odwoływać się 
do dziedzictwa Konstytucji 3 Maja i chlubić się nią 
także przed innymi narodami. Jej ponadczasowe prze-
słanie zawrzeć można także dzisiaj w słowach takich 
jak te napisane w jednym z konspiracyjnych pise-
mek wydawanych przed powstaniem styczniowym. 
Cytuję: „Polska, wstępując do grobu, przekazała sy-
nom swoim miłość, braterstwo i równość w obliczu 
Boga i całego świata”.

Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
władze i duchowieństwo polskie zwróciły się do 
papieża o ustanowienie święta Konstytucji 3 Maja. 
Zostało ono wówczas połączone z rocznicą ślubów 
Jana Kazimierza i ustanowione na dzień 3 maja, jako 
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(senator R. Gaweł) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana*.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zwarty jest w druku nr 137, 
a sprawozdanie – w druku nr 137 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, 
panią Marię Pańczyk-Pozdziej, o przedstawienie 
wspólnego sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca  
Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Pragnę państwu zarekomendować projekt usta-

wy w sprawie zmiany Regulaminu Senatu – druk 
nr 137 S.

Komisja Ustawodawcza i Komisja Regulaminowa, 
Etyki i Spraw Senatorskich na wspólnym posiedzeniu 
w dniu 20 kwietnia 2016 r. rozpatrzyły w pierwszym 
czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców pro-
jekt uchwały i wnoszą o przyjęcie go bez poprawek.

Projekt określa zasady zlecania zadań publicznych 
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą 
oraz rozliczania dotacji na realizację tych zadań. Jest 
to w zasadzie powrót do stanu sprzed 4 lat, gdy to wła-
śnie Senat sprawował opiekę nad Polonią w ramach 
struktury Senatu – Biura Polonijnego.

Jest to projekt senacki przyjęty jednogłośnie. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłu-

żej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz 
do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.

Wnioskodawcy upoważnili do ich reprezentowania 
panią senator Janinę Sagatowską.

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

Dziękuję, Pani Senator Sprawozdawco.
Otwieram dyskusję.

* Senator Antoni Szymański złożył przemówienie w dyskusji 
do protokołu. Przemówienie – w załączeniu.

państwa poszła tak daleko i wpływy obce były tak 
silne, że nie było już szans na uratowanie niepodle-
głości. Sekwencja zdarzeń jest znana: Konstytucja 
3 Maja, rok później – konfederacja targowicka; 
potem – powstanie kościuszkowskie i III rozbiór; 
a jeszcze w międzyczasie – II rozbiór. A więc jeden 
wniosek jest taki: ponieważ reform w historii Polski 
nie wprowadzano rozsądnie i we właściwym czasie, 
to one nie mogły się powieść, chociaż był to akt, 
jak dzisiaj wiemy, napisany w sposób rozważny. 
Przestrzegam więc przed tym, żeby czcić to jako 
święto demokracji, bo przecież Konstytucja 3 Maja 
demokrację ograniczyła, odsuwając całkowicie 
gołotę szlachecką od udziału w Sejmie Wielkim, 
ponieważ jej przedstawiciele byli przekupni, nie 
mieli ziemi, nie mieli majątku i podlegali różnym 
wpływom, szczególnie magnackim. To jest sprawa 
bardzo istotna.

Poza tym całe dzieło Sejmu Wielkiego zosta-
ło przekreślone przez tych, którym wydawało się, 
że bronią wolności. Kiedy czytamy wspomnienia 
Branickiego czy Rzewuskiego, to widzimy, że 
przewija w nich kwestia dobra Rzeczpospolitej 
i dawnych praw Polaków. Byli nawet tacy posłowie, 
którzy podczas ogłaszania uchwalenia Konstytucji 
3 Maja w widowiskowy sposób grozili własnym 
dzieciom, że je zabiją, bo uważali, że lepiej je za-
bić, niżby miały doczekać czasów, kiedy wolność 
będzie tak mocno ograniczona. Niektórzy histo-
rycy uznają, że konstytucja była zamachem sta-
nu większości przeciwko mniejszości. Potem zaś 
wielką przestrogą było to, co stało się po Targowicy 
i w wyniku Targowicy: ci, którzy byli przeciwnika-
mi reform, w celu przywrócenia dawnego ustroju 
pod hasłem jakoby zagrożonej wolności udali się 
na obcy dwór.

Takie sekwencje w historii Polski niestety się po-
wtarzają. W roku 1920 była podobna sytuacja, kiedy 
komuniści przyszli z Armią Czerwoną, żeby wprowa-
dzić tutaj niechciany ustrój. Stefan Żeromski napisał, 
że dla takich to nawet piędzi polskiej ziemi nie powin-
no być, żeby ich pochować. W roku 1944 znowu miała 
miejsce podobna sytuacja: powstał Polski Komitet 
Wyzwolenia Narodowego i dekret PKWN, który napi-
sano w Moskwie, a ogłoszono w Chełmie Lubelskim. 
Konfederacja targowicka… Sam akt podpisany przez 
13 zdrajców powstał w Petersburgu, a ogłoszono go 
w Targowicy.

Myślę, że dla nas współczesnych nauka z tych 
ważnych wydarzeń powinna płynąć do dzisiaj, po-
winniśmy czerpać z tych doświadczeń i nie pozwalać 
na to, aby nasza odpowiedzialność za Rzeczpospolitą 
zmuszała nas do zachowań niewłaściwych. Niech żyje 
pamięć o konstytucji! Dziękuję. (Oklaski)
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(wicemarszałek B. Borusewicz) tj. 21 maja; następnie druga ofensywa wojsk nie-
mieckich 4 czerwca. Na szczęście Niemcy nie dostali 
się do centrum okręgu przemysłowego, który był 
celem ich walk, ich ofensywy. 20 czerwca walki 
zamarły. 26 czerwca podpisano rozejm i do 5 lipca 
ten rozejm został jakby skonsumowany. Zarówno 
Niemcy, jak i Polacy, zarówno wojska polskie, jak 
i niemieckie wyszły poza teren plebiscytowy. Ale 
dzięki temu powstaniu – i to jest chyba najważniej-
sze – dzięki temu zrywowi i manifestacji polskości 
na terenach Górnego Śląska nastąpił inny podział 
terenu plebiscytowego: Polska otrzymała blisko 1/3 
terenów, na których odbył się plebiscyt, ponad po-
łowę ludności i – bardzo ważne – duży potencjał 
gospodarczy. Ten potencjał gospodarczy stał się 
zaczynem potęgi II Rzeczypospolitej, umożliwił 
jej także suwerenność gospodarczą.

Proszę państwa o przyjęcie projektu uchwały bez 
poprawek.

Ja w tej chwili go odczytam.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 95. 

rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego
W nocy z 2 na 3 maja 1921 r. wybuchło na Górnym 

Śląsku III Powstanie Śląskie. Ślązacy po raz trzeci 
podjęli zbrojną walkę o przyłączenie tej części histo-
rycznych ziem piastowskich do Polski.

Nie godząc się na «okucie w kajdany germańskie» 
– jak pisał w swojej odezwie do rodaków przywódca 
powstania Wojciech Korfanty – Ślązacy w zbrojnym 
zrywie zmienili bieg historii. Powstanie trwało 2 mie-
siące. Uczestniczyło w nim 65 tysięcy Polaków, ponad 
1,2 tysiąca zginęło.

Ich krwawa ofiara nie poszła na marne. Skutkiem 
powstania był nowy podział obszaru plebiscytowego: 
Polsce przyznano blisko 1/3 jego terytorium z prawie 
połową ludności i z większością górnośląskich zakła-
dów przemysłowych – kopalń, hut i stalowni. Stały się 
one podstawą suwerenności gospodarczej i rozwoju 
II Rzeczypospolitej. Tak podsumował to Wojciech 
Korfanty: «Cud nad Wisłą uratował Polskę od zguby, 
cud nad Odrą dał Polsce Śląsk».

W 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd boha-
terskim Ślązakom, którzy, wierni ojczyźnie, walką 
zbrojną potwierdzili polskość Górnego Śląska.

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

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

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji oraz upoważnionego przedstawiciela wnio-
skodawców.

Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 
się do głosu.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwały w 95. rocznicę wybuchu III Powstania 
Śląskiego.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 153, 
a sprawozdanie – w druku nr 153 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Jerzego Czerwińskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca  
Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu komisji 

sprawozdanie z prac komisji nad projektem uchwały 
w 95. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.

Wnioskodawcami uchwały jest grupa senatorów. 
Senatorowie wyznaczyli mnie na przedstawiciela 
wnioskodawców.

Sama uchwała jest hołdem złożonym Ślązakom 
w dziewięćdziesiątą piątą rocznicę wybuchu III po-
wstania śląskiego. Wybuch tego powstania miał 
miejsce w nocy z 2 na 3 maja w roku 1921. Było ono 
skutkiem proponowanego niekorzystnego dla Polski 
podziału ziem Górnego Śląska, na których był rozpi-
sany plebiscyt 20 marca 1921 r. Ten podział nie satys-
fakcjonował strony polskiej, a przede wszystkim był 
niesprawiedliwy ze względów gospodarczych, także 
ludnościowych i terytorialnych. Wybuch powstania 
poprzedził strajk, który został proklamowany i ogło-
szony przez Wojciecha Korfantego. Sam Wojciech 
Korfanty, przywódca powstania, wydał manifest do 
ludu górnośląskiego, w którym wyjaśniał przyczyny 
wybuchu powstania i mianował głównego dowódcę 
tegoż powstania. Walki trwały blisko 2 miesiące. 
Ich zasadniczy przebieg był taki: ofensywa wojsk 
polskich… powstańców śląskich, którzy skorzystali 
z faktu zaskoczenia strony niemieckiej; ustabilizo-
wanie się w pierwszej dekadzie maja linii frontu na 
tzw. linii Korfantego, która była postulowaną linią 
podziału terenu plebiscytowego; następnie kontr-
ofensywa wojsk niemieckich po takim pierwszym 
zaskoczeniu, bardzo ciężkie walki o Górę św. Anny; 
o zdobycie Góry św. Anny; przełamanie linii oporu 
przez Niemców… początek walk o Górę św. Anny, 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) gospodarki II Rzeczypospolitej. Senator Czerwiński 
przywołał słowa Wojciecha Korfantego: „Cud nad 
Wisłą uratował Polskę od zguby, cud nad Odrą dał 
Polsce Śląsk”.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mało się mówi 
i pisze o dalszych losach Wojciecha Korfantego 
oraz tysięcy bohaterskich powstańców. Otóż 
z przypadłej Niemcom część Górnego Śląska wie-
lu powstańców musiało uchodzić. Ci, którzy zo-
stali, byli narażeni na stałe szykany, wzmagające 
się zwłaszcza po 1933 r. Ale i na polskim Górnym 
Śląsku, w województwie śląskim, ich losy nie 
były proste. Zorganizowane struktury powstań-
cze rozpadły się bowiem na 2 grupy: sanacyjną, 
utożsamianą z wojewodą Michałem Grażyńskim, 
i na powstańców związanych z chadeckim obozem 
Korfantego. Oczywiście skutkowało to osłabieniem 
ruchu polskiego na Górnym Śląsku.

Wielkie zasługi kombatanci powstań położyli we 
wrześniu 1939 r. Kiedy pod naporem Wehrmachtu 
jednostki wojska polskiego ustępowały, zacięty opór 
stawiali Niemcom właśnie członkowie związków po-
wstańczych. Zapłacili też za ten opór najwyższą cenę 
jako później jedna z najbardziej prześladowanych 
przez Niemców grup na całym okupowanym terenie 
Górnego Śląska i Polski.

Nie lepszy był los Wojciecha Korfantego. 
W 1930 r. został aresztowany wraz z posłami 
Centrolewu i osadzony w twierdzy brzeskiej; jed-
nak z samego procesu brzeskiego został wyłączony. 
Po uwolnieniu powrócił na Górny Śląsk, gdzie jed-
nak jako polityczny przeciwnik wojewody Michała 
Grażyńskiego był stale zagrożony następnym aresz-
towaniem. Wiosną 1935 r. w obawie przed repre-
sjami udał się na emigrację do Pragi. Notabene do 
kraju nie mógł nawet wrócić w roku 1938 na po-
grzeb swojego syna Witolda, ponieważ rząd premie-
ra Sławoja-Składkowskiego odmówił wydania mu 
listu żelaznego. Po aneksji Czechosłowacji Korfanty 
wyjechał przez Niemcy do Francji. Był tam jednym 
z założycieli Frontu Morges, a później organiza-
torem i prezesem Stronnictwa Pracy. W kwietniu 
1939 r. wrócił do Polski, jednak mimo chęci wal-
ki z Niemcami został aresztowany i osadzony na 
Pawiaku. Pomimo protestów opinii publicznej spę-
dził tam prawie 3 miesiące. Ciężko chory, zwolniony 
został 20 lipca 1939 r., prawdopodobnie z obawy, aby 
nie zmarł w więziennej celi. Taki nierzadko bywa 
los bohaterów.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jako Ślązak czu-
ję się zaszczycony, że w 95. rocznicę wybuchu III 
powstania śląskiego razem z państwem, senatorami 
IX kadencji Senatu Rzeczypospolitej, oddajemy hołd 
bohaterskim Ślązakom, którzy wierni ojczyźnie, wal-
ką zbrojna potwierdzili polskość Górnego Śląska. 
Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również pana senatora Jerzego 
Czerwińskiego.

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

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Czesława 

Ryszkę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak jak przed chwilą senator Czerwiński odczytał, 

95 lat temu, w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. wybuchło 
na Górnym Śląsku III powstanie śląskie, najdłuższe 
i najbardziej krwawe. Dodam od razu: powstanie 
zwycięskie – o czym nie wszyscy pamiętają, po-
nieważ wielu uważa, że jedyne zwycięskie to było 
powstanie wielkopolskie. Tymczasem zwycięskie 
III powstanie śląskie zmieniło bieg historii. Krwawa 
ofiara kilku tysięcy Ślązaków i nie tylko Ślązaków, 
ponieważ w powstaniu uczestniczyły rzesze ochot-
ników z innych dzielnic Polski, nie poszła na marne. 
58 powstańczych dni i nocy przesądziło o podziale 
Górnego Śląska na korzyść Rzeczypospolitej, która 
otrzymała większą część górnośląskiego przemysłu.

Zanim jednak wybuchło powstanie, przypomnę, 
rachuby polityczne omal nie doprowadziły do uzna-
nia niekorzystnego dla Polski wyniku plebiscytu 
na Górnym Śląsku. 59% głosujących, w tym wielu 
Niemców, których sprowadzono, zwieziono z głębi 
Rzeszy, właściwie zadecydowało o wyniku tego ple-
biscytu. Niemcy odtrąbili sukces, alianci uznali wy-
nik za fakt, którego nie można odrzucić, nawet rząd 
w Warszawie, nie chcąc się narazić na międzynaro-
dowe sankcje, byłby uznał wynik plebiscytu. Jedynie 
Wojciech Korfanty, przywódca Ślązaków, polski ko-
misarz plebiscytowy, chcąc zapobiec niekorzystnemu 
dla Polski podziałowi, uznał, że jedynym słusznym 
rozwiązaniem będzie zbrojne powstanie. Nie woj-
na domowa, proszę państwa, nie wojna domowa, bo 
tak niektórzy błędnie nazywają powstanie, ale zryw 
powstańczy Ślązaków w celu przyłączenia Górnego 
Śląska do Polski. Dyplomacja Korfantego oraz patrio-
tyczna ofiara powstańców zaowocowały, jak to już 
w uchwale czytaliśmy, finalnym podziałem Górnego 
Śląska, który okazał się dla Rzeczypospolitej bardzo 
korzystny.

Generalnie skutkiem powstania był nowy podział 
obszaru plebiscytowego: Polsce przyznano blisko 1/3 
jego terytorium z prawie połową ludności i z więk-
szością górnośląskich zakładów przemysłowych – ko-
palń, hut i stalowni. Stały się one podstawą rozwoju 
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To jest prawda, że nie byłoby III powstania, 
gdyby nie Korfanty. Tragiczna postać, człowiek, 
który zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach, 
człowiek, który przynależność Śląska do Polski 
uważał za stan najwyższej szczęśliwości. Do dzi-
siejszego dnia wyznawcy Korfantego nazywają sie-
bie korfanciarzami. I gdy 19 lat temu odznaczono 
pośmiertnie Korfantego Krzyżem Orła Białego, na 
tę uroczystość zjechała jego rodzina z Ameryki. To 
byli synowa Eugenia Korfantowa i wnuki Maria Rup 
i Feliks Korfanty. I mogę państwu powiedzieć – bo 
też uczestniczyłam w tej uroczystości, rozmawiałam 
z nimi, obserwowałam, jak przeżywają obecność 
na tej uroczystości i ich przywiązanie do kraju – że 
niedaleko pada jabłko od jabłoni. O tych ludziach, 
tak jak powiedziałam, można powiedzieć, że to byli 
ludzie, którzy z jakąś ogromną atencją, z miłością 
mówili o kraju, z którego wyemigrowali kilkadzie-
siąt lat wcześniej. Oni z niesamowitym podziwem 
patrzyli na to, jak Polska się rozwija, czym Polska 
jest. A ja, korzystając z tego, że jestem przy gło-
sie, chciałabym zaapelować do państwa senatorów 
z innych regionów Polski: jak będziecie świadkami 
tego, że ktoś nas szkaluje, mówi o nas nieprawdziwe 
słowa, to nas brońcie, bo my też jesteśmy Polakami! 
(Oklaski) A nasi przodkowie, powstańcy śląscy, żoł-
nierze, którzy często z Wehrmachtu szli prosto do 
armii Andersa, a także Żołnierze Wyklęci rodem ze 
Śląska, też o Polskę walczyli. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
(Rozmowy na sali)
Proszę o zabranie głosu pana senatora Probierza.

Senator Krystian Probierz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
No, musiałem zabrać głos. W pełni podzielam 

zdania wypowiedziane przez pana senatora Ryszkę 
i panią senator Pańczyk-Pozdziej, a muszę zabrać 
głos, bo gdybym go nie zabrał, to byłoby tak, jak gdy-
bym się nie przyznawał do tego, że jestem Ślązakiem. 
Jestem Ślązakiem z dziada pradziada i do tych słów, 
które moi znakomici przedmówcy tutaj wypowie-
dzieli, chciałbym dodać tylko jedną uwagę, w pełni 
podzielając ich wypowiedzi. Były tu przywołane sło-
wa członków rodziny pana Wojciecha Korfantego, 
którzy z wielką atencją się odnosili do ojczyzny. Mnie 
w późniejszych latach bardzo bolało to, że dzieci, 
potomkowie tych powstańców wyjeżdżali za granicę 
za chlebem czy za lepszym poziomem życia. W każ-
dym razie w pełni przyznaję się do tego, że jestem 
Ślązakiem, i podzielam te słowa, które padły tu przed 
chwilą. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu panią senator Marię 

Pańczyk-Pozdziej.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja wiem, że napisanie dobrego tekstu uchwały to 

jest trudna sztuka, bo w stosunkowo krótkim tekście 
trzeba zmieścić bardzo wiele merytorycznych wiado-
mości. Dlatego mając świadomość, że tu już niczego 
nie powinno się dodawać, chciałabym się z państwem 
podzielić swoimi refleksjami na ten temat.

To prawda, 95. rocznica wybuchu III powstania 
śląskiego, zwycięskiego, to jest bardzo ważna rocz-
nica, szczególnie ważna dla nas, Ślązaków; ważna 
o tyle, że ostatnio czasami odmawia nam się przy-
należności do Polski. A przecież na Śląsku mieszkają 
w przeważającej większości Polacy, którzy przyznają 
się do śląskich korzeni. Ja często o sobie mówię, że 
jestem Polką ze śląskim rodowodem albo Ślązaczką 
z polskimi korzeniami. I proszę mi wierzyć, że czę-
sto też tłumaczę ludziom, którzy nie znają zawiłości 
śląskiej historii, że nietrudno było mieszkańcowi 
Warszawy czy Lublina przyznawać się do polskości, 
gdy jednak Ślązak mówił o sobie, że jest Polakiem, 
to było to często bohaterstwo.

Podam państwu przykład z własnego życiorysu. 
Mój ojciec, urodzony w 1900 r. na Opolszczyźnie, 
nigdy nie chodził do polskiej szkoły, ale całą oku-
pację, ukrywając się, nosił „P” niczym stygmat. To 
było bohaterstwo. Wie coś o tym moja matka, która 
musiała z nim przeżywać ten okropny czas okupacji.

Dzięki swojej profesji miałam okazję poznawać 
ludzi znanych, ludzi, którzy tworzyli historię. Przed 
30 laty jeszcze żyło niewielu już śląskich powstańców. 
Jednym z nich był Jan Wadas z Chełma Śląskiego, 
o którym nagrywałam reportaż. I ten człowiek, wów-
czas już ponaddziewięćdziesięcioletni, stary, sterany 
życiem, mówił do mnie na taśmę: „Proszę pani, my 
dla Polski to by se dali serce wyrwać”. I dzisiaj mó-
wienie o takich ludziach, że oni byli tylko Ślązakami, 
to jest zbrodnia. A czynią to z upodobaniem – w tej 
chwili często na Śląsku się z tym spotykamy – ludzie 
spod znaku Ruchu Autonomii Śląska; odmawiają nam 
przynależności do Polski. Na to nie wolno się godzić. 
(Oklaski)

Ja czytam czasami takie piśmidła – bo inaczej 
o tym nie można powiedzieć w takim wydaniu – 
i wyczytałam ostatnio, że powstanie śląskie to nie 
było żadne powstanie, tylko wojna domowa, i że to 
była „pora chopów, co ukradli giwery i poszli się pod 
Anaberg prać”. Tak piszą ludzie spod znaku Ruchu 
Autonomii Śląska.
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Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych 
w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy o Karcie 
Polaka oraz niektórych innych ustaw odbędzie się 
bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w sali nr 217.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Ogłaszam przerwę do godziny 18.00. Po prze-
rwie…

(Głosy z sali: Nie, nie!)
(Poruszenie na sali)
Po przerwie głosowanie.
(Rozmowy na sali)
(Głosy z sali: Do siedemnastej!)
(Senator Stanisław Kogut: Panowie, bo jeszcze 

dłużej będzie!)
(Głosy z sali: Do siedemnastej było!)
(Senator Waldemar Bonkowski: Po co półtorej go-

dziny? To nie ma sensu, Panie Marszałku!)
Proszę państwa, ogłaszam przerwę do godziny 

18.00. Dyskusji w tej kwestii nie ma. Tyle czasu pra-
cownicy potrzebują na przygotowanie posiedzeń ko-
misji, a potem głosowań.

(Rozmowy na sali)
Od godziny 18.00 głosowania.
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 30  

do godziny 18 minut 00)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 

porządku obrad: ustawa o utworzeniu Akademii im. 
Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie 
poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 uwzględnia, że 1 września 2016 r. 

osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok aka-
demicki 2016/2017 nie będą miały jeszcze statusu 
studenta.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Gawęda się zgłaszał?
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo krótko, ale…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę pań-

stwa, proszę o spokój.)
…pozwólcie, że zabiorę głos jako wnuk powstań-

ca śląskiego. Tak wspaniale jesteśmy tutaj połączeni 
takim dobrem… Tak naprawdę dzisiaj zdaję sobie 
sprawę z tego, jak 95 lat temu, wtedy, kiedy wybu-
chały powstania śląskie, musieli się czuć Ślązacy, jak 
musiał się czuć mój dziadek, który był jednym z wielu 
takich szarych powstańców śląskich. Myślę, że ich dą-
żenie do wolności, ich tożsamość śląska postrzegana 
w kategoriach przynależności do Polski, były czymś 
wyjątkowym. Nie sposób dzisiaj tego wszystkiego 
wyrazić, ale chciałbym Wysokiej Izbie powiedzieć, 
że również mój dziadek był stygmatyzowany, bo na 
swoich plecach nosił to wielkie czerwone „P”, które 
w jakiś sposób cudem pozwoliło mojemu ojcu i całej 
rodzinie przetrwać. Dzisiaj, podnosząc tę uchwałę, 
w jakiś sposób podkreślamy tę tożsamość, tę przyna-
leżność Śląska do Polski. I krótko tylko powiem: serce 
bije dzisiaj bardzo radośnie i cieszę się, że możemy 
tę uchwałę podejmować. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego czy-

tania projektu uchwały. To trzecie czytanie objęłoby 
jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Czy są komunikaty? Za chwilę ogłoszę przerwę.
(Rozmowy na sali)
Proszę o komunikaty.

Senator Sekretarz Robert Dowhan:
Komunikaty.
Posiedzenie Komisji Infrastruktury w sprawie roz-

patrzenia wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie 
ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostra-
dach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 
odbędzie się w dniu dzisiejszym 5 minut po ogłosze-
niu przerwy w obradach w sali nr 182.
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(marszałek S. Karczewski) kowały się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 129 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Stanisława 
Gogacza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Stanisław Gogacz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji zawarte w druku nr 129 Z.

Komisje na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia bie-
żącego roku rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 28 kwietnia 2016 r. nad ustawą o prze- kwietnia 2016 r. nad ustawą o prze-kwietnia 2016 r. nad ustawą o prze-
ciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 
seksualnym i przedstawiają Wysokiemu Senatowi 
następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć 
wnioski zawarte w pktach 7, 8, 23, 27, 33, 36, 37 i 40.

Bardzo proszę o przyjęcie tych wniosków. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę teraz sprawozdawcę mniejszo-

ści połączonych komisji, pana senatora Marka 
Borowskiego, o przedstawienie wniosków popartych 
przez mniejszość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca  
Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W trakcie bardzo pogłębionej i wnikliwej dyskusji 

na temat tej ustawy największe kontrowersje wzbu-
dzał tak zwany rejestr otwarty, to znaczy taki rejestr, 
w którym publikowane byłyby na stronie internetowej 
Ministerstwa Sprawiedliwości zdjęcia – podpisane 
nazwiskami i z podanym miastem zamieszkania, bez 
innych danych – osób, które były skazane, odbyły 
już karę za przestępstwa określone w tej ustawie; 
chodzi o niektóre typy tych przestępstw. Ten przepis 
budził poważne kontrowersje ze względu na to, że 
w praktyce europejskiej nie stosuje się tego rodzaju 
rozwiązań. Ryzyko polega na tym, zwłaszcza w spo-
łeczeństwie, które niezbyt jest do tego przygotowane 
– a praktyka i różne sytuacje, które miały miejsce 
w Polsce, pokazują, że jest u nas sporo osób, które 
w takich sytuacjach chciałyby wymierzać sprawiedli-
wość na własną rękę – że niosłoby to za sobą pewne 
zagrożenia.

Innym celem prowadzenia takiego rejestru otwar-
tego, któremu to celowi trudno odmówić słuszności, 
było to, aby osoby bezpośrednio zainteresowane, 

Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 1)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 koreluje terminologię tej ustawy 

z terminologią ustawy o zasadach finansowania na-
uki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 2)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 uściśla przepis – wskazuje, że to 

akademia jako taka, a nie jej poszczególne jednostki, 
będzie musiała w terminie 3 lat od dnia utworzenia 
uczelni spełnić wynikające z ustawy – Prawo o szkol-
nictwie wyższym wymogi w zakresie posiadanych 
uprawnień do doktoryzowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 81 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 3)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 ujednolica sposób wyrażania iden-

tycznej treści.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 83 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 4)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 78 było za, 1 – przeciw, 

5 się wstrzymało od głosu. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o utworze-
niu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o przeciwdziałaniu zagroże-
niom przestępczością na tle seksualnym.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosun-
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(senator sprawozdawca M. Borowski) Poprawki nr 2, 4, 6, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 
29, 32, 35 i 39 stanowią, że nie powstanie internetowy 
otwarty rejestr sprawców przestępstw na tle seksu-
alny, a jednocześnie poszerzają dostęp do informacji 
z rejestru.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 30 było za, 51 – przeciw, 

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Poprawki nr 2, 4, 6, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 

29, 32, 35,39 zostały odrzucone.
Poprawka nr 7 uzupełnia katalog danych, które 

będą zamieszczane w rejestrze z dostępem ograni-
czonym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 8)
Poprawka nr 7 została przyjęta.
Poprawka nr 8 precyzuje, które dane osoby ujętej 

w rejestrze są zamieszczane w rejestrze otwartym.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 – za, 1 – przeciw. 

(Głosowanie nr 9)
Poprawka nr 8 została przyjęta.
Poprawka nr 9…
(Głos z sali: Nr 23.)
(Głos z sali: Poprawka nr 9 została wykluczona.)
Już wykluczona? Tak? Na pewno?
(Głos z sali: Tak, przyjęcie ósmej wykluczyło 

dziewiątą.)
Aha, tak, wykluczyła. Dobrze.
Poprawka nr 23 dookreśla przyczyny usunięcia 

z rejestru danych niektórych osób.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Głosujemy nad poprawką nr 23?)
Głosujemy nad poprawką nr 23.
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 10)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 24 skraca do 5 lat okres, przez jaki 

dane nieletnich sprawców znajdują się w rejestrze.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.

przede wszystkim rodzice małych, nieletnich dzieci, 
mogły upewnić się – podawano taki przykład – że ich 
nowy sąsiad nie jest, powiedzmy sobie, potencjalnym 
przestępcą, pedofilem.

Po to, aby pogodzić jedno z drugim, czyli po 
to, aby utrzymać tę drugą cechę rejestru otwar-
tego, czyli możliwość sprawdzenia danej osoby, 
ale jednocześnie wykluczyć tę pierwszą, czyli peł-
ny dostęp do rejestru ludzi, których intencji nie 
możemy przewidzieć, zgłosiliśmy z marszałkiem 
Borusewiczem poprawkę. Poprawka ta likwiduje 
rejestr otwarty – jest wiele przepisów, które likwi-
dują rejestr otwarty – ale jednocześnie daje prawo 
każdemu obywatelowi, który ma w tym interes 
prawny… Taki interes należy wykazać, na przy-
kład być rodzicem zaniepokojonym pojawieniem 
się nowej osoby w sąsiedztwie. Chodzi o prawo do 
zajrzenia do tego rejestru, bo w tej chwili takiego 
prawa nie ma, o to, żeby można było dowiedzieć się, 
sprawdzić, czy istnieje jakiekolwiek zagrożenie. To 
jest całość poprawki. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jesz-

cze zabrać głos? Moje pytanie dotyczy marszałka 
Bogdana Borusewicza i senatorów Piotra Florka, 
Marka Borowskiego, Jerzego Czerwińskiego i Jana 
Rulewskiego.

Czy ktoś z panów chce zabrać głos? Nie widzę 
zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Nad poprawkami nr 1, 3, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 
25, 28, 31, 34 i 38 należy głosować łącznie. Przyjęcie 
tych poprawek wykluczy głosowanie nad poprawkami 
nr 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 29, 32, 
33, 35 i 39.

Poprawki nr 1, 3, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 25, 28, 31, 
34 i 38 stanowią, że nie powstanie internetowy otwar-
ty rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 29 było za, 54 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 6)
Poprawki nr 1, 3, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 25, 28, 

31, 34, 38 zostały odrzucone.
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(marszałek S. Karczewski) Poprawka nr 37 została przyjęta.
Poprawka nr 40 wprowadza przepis intertempo-

ralny dla sprawców niektórych czynów popełnionych 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy – za. 

(Głosowanie nr 17)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 76 – za, 1 – przeciw, 7 se-

natorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 18)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy 
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na 
tle seksualnym.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich prze-
mieszczania się przez to terytorium.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Obrony Narodowej, która ustosunkowała się 
do przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 126 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Rafała 
Ślusarza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Rafał Ślusarz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. 

rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 
29 kwietnia nad ustawą o zmianie ustawy o zasadach 
pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez 
to terytorium i przedstawia Wysokiemu Senatowi 
następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć 
wniosek zawarty w pkcie I, czyli o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy wnioskodawca, pan senator Maciej Grubski, 

chce jeszcze zabrać głos? Nie. Dziękuję.

Głosowało 84 senatorów, 30 – za, 52 – przeciw, 
2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 11)

Poprawka nr 24 została odrzucona.
Poprawka nr 27 wprowadza podstawę prawną do-

konywania sprostowań w rejestrze.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy – za. 

(Głosowanie nr 12)
Poprawka nr 27 została przyjęta.
Poprawka nr 30 ma na celu zniesienie karalności 

czynu polegającego na zatrudnieniu osoby wpisanej 
do rejestru.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 32 – za, 52 – przeciw. 

(Głosowanie nr 13)
Poprawka nr 30 została odrzucona.
Poprawka nr 33 nakłada na sądy obowiązek wska-

zania w informacji dla Krajowego Rejestru Karnego, 
czy sprawca danego przestępstwa podlega wpisowi 
do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, wszyscy – za. 

(Głosowanie nr 14)
Poprawka nr 33 została przyjęta.
Poprawka nr 36 uprawnia ministra sprawiedli-

wości do uzyskiwania pełnej teletransmisji danych 
z Rejestru Dowodów Osobistych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 82 – za, 1 – przeciw, 1 

senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 15)
Poprawka nr 36 została przyjęta.
Poprawka nr 37 stanowi, że brak uprzedniego wpi-

su do Krajowego Rejestru Karnego nie może stanowić 
przeszkody do wpisania tej osoby do rejestru spraw-
ców przestępstw na tle seksualnym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 – za, 1 senator wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 16)
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(marszałek S. Karczewski) Bardzo proszę, pan senator Mamątow.
(Senator Robert Mamątow: Ja chciałbym zaapelo-

wać do państwa o przyjęcie ustawy bez poprawek…)
Proszę jeszcze raz, bo nie słychać…

Senator Robert Mamątow:

Jeszcze raz chciałbym zaapelować do państwa 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
pana senatora Roberta Mamątowa o przyjęcie usta-
wy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 74 – za, 4 – przeciw, 3 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 20)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zakazie 
propagowania komunizmu lub innego ustroju totali-
tarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Karcie 
Polaka oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej oraz Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą, które ustosunko-
wały się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 130 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Artura Warzochę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Artur Warzocha:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym uprzejmie poinformować, że połączone 

komisje na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia tego roku 
po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty 
w dniu 29 kwietnia nad ustawą o zmianie ustawy 

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 83 – za, 1 się wstrzymał. 

(Głosowanie nr 19)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie 
ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich 
przemieszczania się przez to terytorium.

Powracamy do rozpatrywania punktu piąte-
go porządku obrad: ustawa o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, która ustosunkowała się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowała 
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 132 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Piotra 
Zientarskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja generalnie jest za tą inicjatywą senac-

ką i uważa, że ta ustawa jest bardzo potrzebna. 
Podczas posiedzenia komisji zostały przyjęte zawarte 
w pkcie II poprawki nr 1–5. Przyjęcie tych poprawek 
nie spowoduje żadnego uszczerbku, wręcz przeciw-
nie, polepszy tę ustawę pod względem legislacyjnym, 
a jednocześnie nie będzie miało wpływu na termin 
wejścia tej ustawy w życie.

Został także zgłoszony wniosek przez pana senato-
ra Mamątowa o przyjęcie ustawy bez poprawek, który 
to wniosek nie uzyskał poparcia komisji. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos? Pan senator Robert Mamątow, pan senator 
Zbigniew Cichoń, pan senator Jerzy Czerwiński?
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Głosowania

(senator sprawozdawca A. Warzocha) Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 24)
Poprawka nr 4 została przyjęta.
Poprawka nr 5 eliminuje fragment przepisu powta-

rzający nazwę ustawy o samorządzie powiatowym 
jako niemający wartości normatywnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 81 było za. (Głosowanie 

nr 25)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 6 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 26)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 7 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 27)
Poprawki nr 8 i nr 28 wskazują jednoznacznie, do 

jakiego limitu dochodowego przewidzianego ustawą 
o pomocy społecznej nie będą wliczane świadczenia 
pieniężne przyznane na podstawie ustawy o Karcie 
Polaka, oraz modyfikują sformułowany w tej ustawie 
katalog dochodów niewliczanych do dochodu branego 
pod uwagę przy przyznawaniu świadczeń pomocy 
społecznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 80 było za, 1 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 28)
Poprawki nr 8 i nr 28 zostały przyjęte.
Poprawka nr 9 uwzględnia, że w jednym postę-

powaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt 
stały nie wydaje się dwóch decyzji o odmowie udzie-
lenie zezwolenia, jednej nieostatecznej oraz drugiej 
ostatecznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 29)
Poprawka nr 9 została przyjęta.

o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw poparły 
wnioski zawarte w pktach 1, 2, 11–23, 27 i 29–33. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos? Pan senator Jan Rulewski i pan senator 
Artur Warzocha.

(Senator Jan Rulewski: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Poprawka nr 1 koryguje błąd językowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki nr 2 i nr 27 wprowadzają do ustawy 

o Karcie Polaka dodatkowe świadczenie dla posia-
daczy karty: jednorazowe świadczenie pieniężne na 
pokrycie kosztów utrzymania w związku z przyjaz-
dem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 28 było za, 53 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 22)
Poprawki nr 2 i nr 27 zostały odrzucone.
Poprawka nr 3 formułuje tytuł rozdziału adekwat-

nie do treści przepisów w nim zawartych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 koreluje przepis z innym przyjętym 

w ustawie rozwiązaniem oraz statuuje prawo posiada-
cza Karty Polaka do świadczenia pieniężnego, a nie 
wyłącznie prawo do ubiegania się o świadczenie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 35)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 16 zmierza do tego, aby Rada 

Ministrów mogła wyznaczyć więcej niż jednego 
wojewodę jako organ właściwy w sprawie przyzna-
nia Karty Polaka lub przedłużenia jej ważności, oraz 
precyzuje wytyczne przepisu upoważniającego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 36)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 17 ujednolica terminologię ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 80 – za. (Głosowanie 

nr 37)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 18 zmierza do tego, aby wojewoda 

mógł być organem właściwym do przyznania Karty 
Polaka również w postępowaniu o przyznanie Karty 
Polaka małoletniemu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 38)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 19 i 30… Precyzyjną?
(Głos z sali: Precyzują.)
No, to jest błąd.
…Precyzują, w którym dniu traci ważność z mocy 

prawa Karta Polaka w związku z nabyciem obywa-
telstwa polskiego albo uzyskaniem zezwolenia na 
pobyt stały przez jej posiadacza, określają zasady 
zwrotu karty, która utraciła ważność, oraz skutkują 
tym, że do rejestru prowadzonego przez wojewodę 
będą wprowadzane również informacje o utracie waż-
ności Karty Polaka.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 39)
Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 10 eliminuje fragment będący po-
wtórzeniem innego przepisu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 30)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 11 uwzględnia, że Karta Polaka będzie 

mogła być przyznawana również przez wojewodę.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 81 było za. (Głosowanie 

nr 31)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 12 eliminuje przepis, który nie ma 

wartości normatywnej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 32)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 13 uwzględnia, że w budżecie pań-

stwa część odnosząca się do spraw zagranicznych na-
zywa się „Sprawy zagraniczne”, a nie „Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy – za. 

(Głosowanie nr 33)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 14 koreluje przepisy z innym prze-

pisem ustawy, wskazując jednoznacznie, że prze-
dłużenie ważności Karty Polaka następuje w drodze 
decyzji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 34)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 15 zmierza do tego, aby czynności 

wykonywane w związku ze złożeniem przez wnio-
skodawcę wniosku o przedłużenie ważności Karty 
Polaka oraz wydaniem decyzji w tej sprawie były 
wolne od wszelkich opłat, w tym opłat konsularnych.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 26 eliminuje przepisy, których nie 

da się zastosować.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 45)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 29 zmierza do tego, aby cudzoziemca 

przebywającego nieprzerwanie na terytorium Polski co 
najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt 
stały, które uzyskał on w związku z polskim pochodze-
niem lub posiadaną Kartą Polaka, uznawano za oby-
watela polskiego. Przepis w brzmieniu uchwalonym 
przez Sejm stanowił o okresie co najmniej 2-letnim.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 46)
(Głos z sali: Nieprawda…)
Poprawka została przyjęta.
(Rozmowy na sali)
Słucham?
(Głos z sali: 81 za, 1 się wstrzymał.)
Kto się wstrzymał? (Wesołość na sali)
No proszę, bez sensu. No dobrze. To bardzo utrud-

nia czytanie…
Poprawki nr…
(Rozmowy na sali)
Ale poprawka została przyjęta pomimo wszystko.
Poprawki od nr 31–33 zmierzają do tego, aby 

wszystkie przepisy zmieniające, przejściowe i do-
stosowujące dotyczące centralnego rejestru przyzna-
nych oraz unieważnionych Kart Polaka oraz rejestrów 
złożonych wniosków o przyznanie takiej karty weszły 
w życie w tym samym terminie, tj. 1 stycznia 2017 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 47)
Poprawki nr 31, nr 32 i nr 33 zostały przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 48)

Poprawka nr 20 precyzuje, kogo należy rozumieć 
przez zainteresowanego, oraz usuwa błąd językowy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 40)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 21 zmierza do tego, aby uczestni-

czenie w łamaniu praw człowieka było przesłanką 
wydania decyzji o odmowie przyznania Karty Polaka 
bez względu na to, kiedy uczestniczono w łamaniu 
praw człowieka.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 41)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 22 uwzględnia, że również wojewoda 

będzie mógł przyznawać i unieważniać Karty Polaka.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 42)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 23 koreluje przepis upoważniający 

z przepisem merytorycznym oraz eliminuje z wytycz-
nych delegacji fragment, który sugeruje, że w sprawie 
zapisania danych osobowych na Karcie Polaka będzie 
przeprowadzane odrębne postępowanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 43)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 24…
(Głos z sali: 25.)
…25, teraz nr 25. Porządkuje terminologię usta-

wy, wskazując jednoznacznie, że z budżetu państwa 
z rezerwy celowej będzie finansowana wypłata świad-
czeń pieniężnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 44)
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 zapewnia ustawie spójność termi-

nologiczną.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 51)
Poprawka nr 3 została przyjęta.
Poprawka nr 4 ma charakter doprecyzowujący.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał.
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 52)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5 modyfikuje zawarte w ustawie 

przepisy odsyłające w ten sposób, aby kierowały 
one do obowiązującej już ustawy o systemach oceny 
zgodności i nadzoru rynku.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 53)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 6 dodaje do ustawy przepis przej-

ściowy czasowo utrzymujący w mocy rozporządzenia 
ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. 
w sprawie kontroli prawidłowości uiszczania opłaty 
elektronicznej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 54)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 55)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach 
płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Konwencji 

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dro-
gach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych 
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Infrastruktury, która ustosunkowała się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygo-
towała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono 
w druku nr 125 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Wiesława Dobkowskiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu poprawki 

zgłoszonej podczas debaty wnosi do Wysokiej Izby 
o przyjęcie tej poprawki, a także wnosi o przyjęcie 
całej ustawy wraz ze wszystkimi poprawkami.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Mam jeszcze w scenariuszu napisane… Czy chce 

pan jeszcze raz zabrać głos? Rozumiem, że pewno 
nie. Tak? To dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Poprawka nr 1 zmierza do zapewnienia przepisom 
ustawy należytej precyzji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 49)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 dostosowuje ustawę do terminologii 

stosowanej w kodeksie karnym.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 79 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 50)
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siątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości pro-
jektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. do-
tyczącą delegowania pracowników w ramach świad-
czenia usług COM (2016) 128.

Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawione 
sprawozdanie komisji o projekcie opinii oraz została 
przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu opinii zawartego 
w druku nr 174 S.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 58)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie opinii o niezgod-
ności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delego-
wania pracowników w ramach świadczenia usług 
COM (2016) 128.

Powracamy do rozpatrywania punktu je-
denastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały z okazji 225. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja.

Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawione 
sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz zo-
stała przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że to trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez 

Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w dru-
ku nr 142 S.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 59)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę z okazji 225. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja.

między Rzecząpospolitą Polską a Federalną 
Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 
się od opodatkowania w zakresie podatków od docho-
du, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 127 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 56)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską 
a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w spra-
wie unikania podwójnego opodatkowania i zapobie-
gania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie 
podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie 
13 lipca 2015 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewią-
tego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i za-
pobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakre-
sie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 
6 października 2015 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk nr 128 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 82 senatorów, 80 – za , 1 – przeciw, 1 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 57)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji 
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki 
Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodat-
kowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatko-
wania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej 
w Kolombo dnia 6 października 2015 r.
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Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 61)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w 95. rocznicę wybuchu III Powstania 
Śląskiego. (Oklaski)

W związku z podjętymi uchwałami proszę se-
natorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu 
w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje 
sejmowe.

Informuję, że porządek obrad szesnastego posie-
dzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję państwa senatorów, że następne po-
siedzenie Senatu odbędzie się w dniach 11–12 maja 
2016 r. Porządek tego posiedzenia został państwu 
przesłany pocztą elektroniczną.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 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 przeciągu 5 minut. Nad oświad-
czeniami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa pragnie zabrać głos?
(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Nikt się nie 

zapisał.)
Nikt się nie zapisał, tak?
(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Tak.)
Informuję, że protokół szesnastego posiedzenia 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zosta-
nie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po 
posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój 
nr 255.

Zamykam szesnaste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał-
kowską)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawione 
sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz zo-
stała 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 137 S.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 60)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-

nastego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwały w 95. rocznicę wybuchu III Powstania 
Śląskiego.

Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawione 
sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz zo-
stała 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 153 S.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 42)
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  2 A.M. Anders + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  3 M. Augustyn + + + + ? + + + + + + + + + + + + ? + +
  4 A. Bielan + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  5 G. Bierecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6 P. Błaszczyk + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  7 A. Bobko + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  8 R. Bonisławski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  9 W. Bonkowski . + + + + - + + + + - + - + + + + + + +
  10 M. Borowski + + ? + ? + + + - + + + + + - ? + ? + -
  11 B. Borusewicz . + + + - + + + + + + + + + + + + - + -
  12 B. Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  13 M. Budner + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  14 J. Chróścikowski . . . . + - - + + + - + - + + + + + + +
  15 Z. Cichoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  17 G. Czelej . . . + + - - + + + - + - + + + + + + +
  18 J. Czerwiński + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  19 D. Czudowska + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  20 W. Dobkowski + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  21 J. Dobrzyński + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  22 R. Dowhan + + + + + + ? ? + + + + + + + + + + + +
  23 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  24 J. Fedorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  25 P. Florek + + + + ? + + + + + + + + + + + + ? + -
  26 R. Gaweł + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  27 A. Gawęda + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  28 S. Gogacz + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  29 M. Golba + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  30 A. Grabowski + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  31 T. Grodzki + + + + ? + + + + + + + + + + + + ? + .
  32 M. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  33 J. Hamerski + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  34 J.M. Jackowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  35 A. Kamiński + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  36 S. Karczewski + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  37 W. Kilian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  38 K. Kleina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  39 B. Klich + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  40 A. Kobiak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  41 M. Koc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42 S. Kogut + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  43 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  44 T. Kopeć + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  45 M. Kopiczko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  46 W. Kraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  47 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
  48 M. Łuczak + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  49 J. Łyczak + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  50 R. Majer + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  51 R. Mamątow + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  52 M. Martynowski + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  53 Ł. Mikołajczyk + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
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  54 A. Mioduszewski + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  57 G. Napieralski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  58 J. Obremski + + + + + - ? + + + ? + + + + + + + + +
  59 B. Orzechowska + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  60 A. Pająk + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 G. Peczkis + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  63 M. Pęk + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  64 W. Piecha + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  65 L. Piechota + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? +
  66 A. Pociej + + + + + + + + + + + + + + ? + + + + +
  67 M. Poślednik . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  68 M. Potoczny + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  69 K. Probierz + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  70 Z. Pupa + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  71 K. Radziwiłł + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  72 M. Rocki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  73 T. Romańczuk + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  74 J. Rotnicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  75 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  76 J. Rusiecki + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  77 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  78 C. Ryszka + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  79 J. Sagatowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  80 M. Seweryński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  81 K. Słoń + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  82 W. Sługocki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  83 A. Stanisławek + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  84 L. Staroń + + + + + - - + + + ? + - + + + + + + +
  85 G. Sztark + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  86 A. Szwed + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  87 A. Szymański + + + + + - ? + + + - + - + + + + + + +
  88 R. Ślusarz + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  89 P. Termiński + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + ?
  90 P. Wach + + + + ? + + + + + + + + + + + + ? + +
  91 A. Warzocha + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  92 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + + + + ? + -
  93 K. Wiatr + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
  94 J. Włosowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  95 A. Wojtyła + + + + + - - + + + - + + + + + + + + +
  96 A. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  97 J. Zając + + + + + + + + + + + + + + + + + ? + ?
  98 B. Zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  99 P. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  100 J. Żaryn + + + + + - - + + + - + - + + + + + + +
 
  Głosujących 79 82 82 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 81
  Za 79 82 81 83 78 29 30 83 83 84 30 84 32 84 82 83 84 76 83 74
  Przeciw 0 0 0 0 1 54 51 0 1 0 52 0 52 0 1 0 0 1 0 4
  Wstrzymało się 0 0 1 0 5 1 3 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 7 1 3
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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 R. Ambrozik + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  2 A.M. Anders + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  3 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  4 A. Bielan + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  5 G. Bierecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6 P. Błaszczyk + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  7 A. Bobko + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  8 R. Bonisławski + + + + + + + + + + + + + + + + + . + +
  9 W. Bonkowski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 M. Borowski + + + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + . + +
  12 B. Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  13 M. Budner + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  14 J. Chróścikowski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  15 Z. Cichoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  17 G. Czelej + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  18 J. Czerwiński + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  19 D. Czudowska + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  20 W. Dobkowski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  21 J. Dobrzyński + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  22 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  23 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  24 J. Fedorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  25 P. Florek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  26 R. Gaweł + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  27 A. Gawęda + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  28 S. Gogacz + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  29 M. Golba + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  30 A. Grabowski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  31 T. Grodzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  32 M. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  33 J. Hamerski + - + . + + + + + + + + + + + + + + + +
  34 J.M. Jackowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  35 A. Kamiński + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  36 S. Karczewski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  37 W. Kilian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  38 K. Kleina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  39 B. Klich + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  40 A. Kobiak + + + + + + + + + + + . + + + + . . + +
  41 M. Koc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42 S. Kogut + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  43 W. Komarnicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  44 T. Kopeć + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  45 M. Kopiczko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  46 W. Kraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  47 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  48 M. Łuczak + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  49 J. Łyczak + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  50 R. Majer + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  51 R. Mamątow + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  52 M. Martynowski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  53 Ł. Mikołajczyk + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 A. Mioduszewski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  57 G. Napieralski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 J. Obremski . - + + . + + + + + . + + + + + + + + +
  59 B. Orzechowska + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  60 A. Pająk + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 G. Peczkis + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  63 M. Pęk + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  64 W. Piecha + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  65 L. Piechota + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  66 A. Pociej + + + + + + + + + + + + + + + . . + + +
  67 M. Poślednik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  68 M. Potoczny + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  69 K. Probierz + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  70 Z. Pupa + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  71 K. Radziwiłł + - + + + . + + + + + + + + + + + + + +
  72 M. Rocki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  73 T. Romańczuk + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  74 J. Rotnicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  75 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  76 J. Rusiecki + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  77 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  78 C. Ryszka + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  79 J. Sagatowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  80 M. Seweryński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  81 K. Słoń + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  82 W. Sługocki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  83 A. Stanisławek + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  84 L. Staroń . ? + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  85 G. Sztark + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  86 A. Szwed + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  87 A. Szymański + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  88 R. Ślusarz + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  89 P. Termiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  90 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  91 A. Warzocha + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  92 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  93 K. Wiatr + - + + + + + - + + + + + + + + + + + +
  94 J. Włosowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  95 A. Wojtyła + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  96 A. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  97 J. Zając + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  98 B. Zdrojewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  99 P. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  100 J. Żaryn + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 80 82 82 81 81 81 82 82 82 82 81 81 82 82 82 81 80 79 82 82
  Za 80 28 82 81 81 81 82 80 82 82 81 81 82 82 82 81 80 79 82 82
  Przeciw 0 53 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  1 R. Ambrozik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  2 A.M. Anders + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  3 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  4 A. Bielan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  5 G. Bierecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6 P. Błaszczyk + + + + + + + + + . + + + + + + + + + +
  7 A. Bobko + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  8 R. Bonisławski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  9 W. Bonkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 M. Borowski + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  12 B. Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  13 M. Budner + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  14 J. Chróścikowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  15 Z. Cichoń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  17 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  18 J. Czerwiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  19 D. Czudowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  20 W. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  21 J. Dobrzyński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  22 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  23 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  24 J. Fedorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  25 P. Florek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  26 R. Gaweł + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  27 A. Gawęda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  28 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  29 M. Golba + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  30 A. Grabowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  31 T. Grodzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  32 M. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  33 J. Hamerski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  34 J.M. Jackowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  35 A. Kamiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  36 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  37 W. Kilian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  38 K. Kleina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  39 B. Klich + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
  40 A. Kobiak + + + + + + + + + + + . + + + + + + + +
  41 M. Koc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  43 W. Komarnicki + + + . + + + + + + + + + + + + + + + +
  44 T. Kopeć + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  45 M. Kopiczko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  46 W. Kraska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  47 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  48 M. Łuczak + + + + + + + + + . + + + + + + + + + +
  49 J. Łyczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  50 R. Majer + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  51 R. Mamątow + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  52 M. Martynowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  53 Ł. Mikołajczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Wyniki głosowań

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  54 A. Mioduszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  55 A. Misiołek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  56 K. Mróz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  57 G. Napieralski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 J. Obremski + + + + + + + + + + + . + + + + + + + +
  59 B. Orzechowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  60 A. Pająk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 G. Peczkis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  63 M. Pęk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  64 W. Piecha + + + + + + + + + + . + + + + + + + + +
  65 L. Piechota + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  66 A. Pociej + + + + . + + + + + + + + + + + + + + +
  67 M. Poślednik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  68 M. Potoczny + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  69 K. Probierz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  70 Z. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  71 K. Radziwiłł + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  72 M. Rocki . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  73 T. Romańczuk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  74 J. Rotnicka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  75 J. Rulewski + + . + + + + + + + + + + + + + + + + +
  76 J. Rusiecki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  77 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  78 C. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  79 J. Sagatowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  80 M. Seweryński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  81 K. Słoń + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  82 W. Sługocki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  83 A. Stanisławek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  84 L. Staroń + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  85 G. Sztark + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + +
  86 A. Szwed + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  87 A. Szymański + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  88 R. Ślusarz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  89 P. Termiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  90 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  91 A. Warzocha + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  92 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  93 K. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  94 J. Włosowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  95 A. Wojtyła + + + + + + + + + . + + + + + . - + + +
  96 A. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  97 J. Zając + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  98 B. Zdrojewska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  99 P. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  100 J. Żaryn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 81 82 81 81 81 82 82 82 82 79 81 80 82 82 82 81 82 82 82 81
  Za 81 82 81 81 81 81 82 82 82 79 81 80 82 82 82 81 80 82 82 81
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
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    61
  1 R. Ambrozik +
  2 A.M. Anders +
  3 M. Augustyn +
  4 A. Bielan +
  5 G. Bierecki .
  6 P. Błaszczyk +
  7 A. Bobko +
  8 R. Bonisławski +
  9 W. Bonkowski +
  10 M. Borowski +
  11 B. Borusewicz +
  12 B. Borys-Damięcka .
  13 M. Budner +
  14 J. Chróścikowski +
  15 Z. Cichoń .
  16 L. Czarnobaj +
  17 G. Czelej +
  18 J. Czerwiński +
  19 D. Czudowska +
  20 W. Dobkowski .
  21 J. Dobrzyński +
  22 R. Dowhan +
  23 J. Duda .
  24 J. Fedorowicz .
  25 P. Florek +
  26 R. Gaweł +
  27 A. Gawęda +
  28 S. Gogacz +
  29 M. Golba +
  30 A. Grabowski +
  31 T. Grodzki .
  32 M. Grubski +
  33 J. Hamerski +
  34 J.M. Jackowski .
  35 A. Kamiński +
  36 S. Karczewski +
  37 W. Kilian +
  38 K. Kleina .
  39 B. Klich .
  40 A. Kobiak +
  41 M. Koc .
  42 S. Kogut +
  43 W. Komarnicki +
  44 T. Kopeć +
  45 M. Kopiczko .
  46 W. Kraska .
  47 J.F. Libicki +
  48 M. Łuczak +
  49 J. Łyczak +
  50 R. Majer +
 

    61
   51 R. Mamątow +
  52 M. Martynowski +
  53 Ł. Mikołajczyk +
 54 A. Mioduszewski +
  55 A. Misiołek .
  56 K. Mróz +
  57 G. Napieralski +
  58 J. Obremski +
  59 B. Orzechowska +
  60 A. Pająk +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej +
  62 G. Peczkis +
  63 M. Pęk +
  64 W. Piecha +
  65 L. Piechota +
  66 A. Pociej +
  67 M. Poślednik +
  68 M. Potoczny +
  69 K. Probierz +
  70 Z. Pupa +
  71 K. Radziwiłł +
  72 M. Rocki +
  73 T. Romańczuk +
  74 J. Rotnicka .
  75 J. Rulewski +
  76 J. Rusiecki +
  77 S. Rybicki +
  78 C. Ryszka +
  79 J. Sagatowska .
  80 M. Seweryński .
  81 K. Słoń +
  82 W. Sługocki +
  83 A. Stanisławek +
  84 L. Staroń +
  85 G. Sztark +
  86 A. Szwed +
  87 A. Szymański +
  88 R. Ślusarz +
  89 P. Termiński +
  90 P. Wach +
  91 A. Warzocha +
  92 J. Wcisła +
  93 K. Wiatr +
  94 J. Włosowicz .
  95 A. Wojtyła +
  96 A. Zając .
  97 J. Zając +
  98 B. Zdrojewska .
  99 P. Zientarski +
  100 J. Żaryn +
 
  Głosujących 80
  Za 80
  Przeciw 0
  Wstrzymało się 0
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 16. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dzisiejsza debata dotyczy projektu zmiany ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium.

Zacznę od uprawnień dla żołnierzy. Mianowicie z przedstawionego projektu wynika, że wojsko, szczególnie 
krajów NATO i UE, będzie mogło posiadać uprawnienia, które przysługują siłom polskim. Przyznanie obcym 
wojskom takich samych uprawnień i kompetencji, jakie mają siły polskie, ma na celu „w razie potrzeby” szyb-
kie udzielenie Polsce wparcia przez te formacje, mające charakter zarówno odstraszający, jak i wspomagający, 
zaangażowanie użycia np. siły wojskowej w powietrzu. Co więcej, nadanie takich samych uprawnień ma na 
celu pokazanie potencjalnym agresorom, że w naszym ustawodawstwie nie ma żadnych ograniczeń prawnych, 
które w razie potrzeby mogłyby nam przeszkodzić w użyciu wojsk państw członkowskich NATO i UE.

Szczególną jednak zmianą, jaka jest proponowana w tej ustawie, jest wprowadzenie uregulowań, które dadzą 
prezydentowi możliwość decydowania o przebywaniu, bądź nie, obcych wojsk na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Omawiana zmiana wydaje się logiczna ze względu na art. 134 pkt 1 konstytucji, który stanowi, że 
to właśnie prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrażenie 
zgody na przebywanie obcych wojsk na terytorium Polski następuje na wniosek ministra obrony narodowej, 
który następnie kierowany jest do prezydenta, a wcześniej wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez 
prezesa Rady Ministrów.

W ustawie z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium uprawnienie dotyczące wyrażenia zgody 
na przebywanie obcych wojsk na terytorium naszego kraju należało do ministra obrony narodowej, a prezydent 
był jedynie niezwłocznie o tym zawiadamiany. Zgodnie z przedstawionym przeze mnie artykułem konstytucji 
to jednak prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych i wydaje się zasadne, żeby kompetencja 
dotycząca wyrażenia zgody, bądź nie, na pobyt w Polsce wojsk obcych należała no niego. Warto podkreślić, 
że minister obrony narodowej nadal będzie miał wpływ na decyzję prezydenta, jednak to prezydent podejmie 
ostateczną decyzję.

Wracając do przedstawionych przeze mnie uprawnień wojsk obcych i nadania im takich samych uprawnień, 
jakie mają siły polskie, trzeba zaznaczyć, że korzystanie z tego będzie miało charakter wyjątkowy, a to dzięki 
temu, że to właśnie prezydent będzie podejmował ostateczną decyzję o celu pobytu wojsk obcych, zakresie ich 
uprawnień oraz okolicznościach mających znaczenie dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Nie występują tu 
żadne okoliczności mające wpływ na nasze bezpieczeństwo i naszego kraju. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, 
np. zagrożenia, prezydent będzie mógł nadać wojskom obcym takie same uprawnienia, jakie ma nasze wojsko.

Reasumując, stwierdzam, że moje stanowisko w odniesieniu do ustawy o zasadach przebywania wojsk obcych 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium jest pozytywne.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Należy pozytywnie zaopiniować projekt ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Omawiana ustawa ma na celu 
wprowadzenie zakazu nadawania przez jednostki samorządu terytorialnego nazw propagujących komunistyczny 
lub totalitarny ustrój m.in. budowlom, ulicom, mostom. Zakaz ten ma dotyczyć również wszelkich dat czy osób 
związanych ze wskazanymi ustrojami.

Aby nie doszło do naruszeń omawianej ustawy, w kompetencji wojewody będzie wszelako rozumiana 
kontrola jednostek samorządu terytorialnego w kwestii dotyczącej nadawania nazw budowlom, obiektom 
i urządzeniom użyteczności publicznej. Ponadto wojewoda będzie mógł nadać nową nazwę, gdyby jednostki 
samorządu terytorialnego nie dostosowały się do postanowień omawianej tu ustawy; będzie to możliwe w drodze 
wydania zarządzenia zastępczego. Z uregulowań zawartych w ustawie wynika, że to właśnie wojewoda będzie 
odpowiedzialny za prawidłowe jej wykonanie.

Warto podkreślić, że ustawa ma również wyeliminować obecnie obowiązujące nazwy propagujące ustrój 
totalitarny. Każda jednostka samorządu terytorialnego będzie miała dwa miesiące na zmianę obecnych nazw. 
Gdyby jednak doszło do opieszałości i przewlekłości ze strony jednostek samorządu terytorialnego, to właśnie 
wojewoda będzie mógł w drodze zarządzenia zastępczego zmienić kontrowersyjną nazwę. W ustawie znalazł 
się zapis, zgodnie z którym rozstrzygnięcia wojewody będą wymagały uzyskania opinii Instytutu Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, można jednak stwierdzić, że będzie 
to miało jedynie charakter konsultacji. Jak wcześniej podkreślono, to wojewoda będzie odpowiedzialny za 
prawidłowe wykonanie ustawy.

Zmiany nie wpłyną na ważność dokumentów zawierających dotychczasowe nazwy np. ulic, w związku z tym 
wprowadzenie omawianej ustawy nie nałoży na obywateli konsekwencji finansowych. Pisma oraz postępowa-
nia sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy, dokonanej na mocy ustawy, w księgach 
wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych będą wolne od opłat, tym samym wprowa-
dzenie ustawy nie nałoży żadnych obowiązków na obywateli. To w ramach kompetencji jednostek samorządów 
terytorialnych znajdzie się dokonanie zmian w obowiązujących nazwach oraz nadawanie nowym budowlom, 
obiektom i urządzeniom użyteczności publicznej nazw, które nie będą propagowały komunistycznego oraz 
totalitarnego ustroju. Jednostki samorządu terytorialnego będą musiały również dokonać czysto technicznych 
czynności w postaci zmian tablic z nazwami ulic. Poddana dyskusji ustawa, poza wprowadzeniem zmian w no-
wych nazwach ulic, dokonuje też eliminacji i nowelizacji nazw już istniejących. Reasumując: wprowadzenie 
proponowanej ustawy jest zasadne i konieczne.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicznej zawiera nakaz usunięcia takich nazw, a także zakaz nadawania nazw 
budowlom, obiektom i urządzeniom użyteczności publicznej, w tym drogom, ulicom, mostom i placom, które 
upamiętniałyby osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. 
Za usunięcie takiej nazwy będzie odpowiadał samorząd, a w przypadku nadania takiej nazwy przez samorząd 
– wojewoda, który po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu stwierdzi nieważność takiej uchwały. Uważam, że jest to historyczna i przełomowa ustawa, 
która sprawi, że wreszcie będziemy mogli powiedzieć: nastąpił symboliczny koniec komunizmu.

Szacuje się, że w całym kraju istnieje jeszcze ok. 1300 nazw, które gloryfikują system komunistyczny, 
w tym jedenaście ulic Armii Czerwonej i ponad dziewięćdziesiąt nazw związanych z rocznicami PRL, to jest 
dziesięciolecia, dwudziestolecia, a nawet czterdziestolecia PRL. W Gliwicach wciąż mamy ulicę Władysława 
Gomułki, w Ostrowcu Świętokrzyskim – ulicę Wandy Wasilewskiej, a w Wójcinie w województwie łódzkim 
ulicę nie tylko Karola Świerczewskiego, ale nawet Feliksa Dzierżyńskiego.

Pytanie retoryczne: jak to się stało, że po 26 latach od odzyskania suwerenności zajmujemy się reliktami mi-
nionego systemu, który w nazewnictwie miejskim gloryfikuje komunistycznych oprawców, komunistyczny sys-
tem? Dlaczego jeszcze dzisiaj w licznych gminach znajdziemy ulice Armii Czerwonej, Karola Świerczewskiego, 
Marcelego Nowotki czy Georgija Dimitrowa, premiera komunistycznej Bułgarii z lat stalinizmu? Co na to 
demokratycznie wybrane samorządy? Skąd to zaniechanie? Czyżbyśmy nie pamiętali o zbrodniach popeł-
nionych przez reżim komunistyczny? Przypomnę, że pochłonęły one w XX wieku ok. 170 milionów ofiar na 
świecie. Głód na Ukrainie pochłonął ponad 5 milionów ofiar. Trudno określić liczbę Polaków, którzy zginęli 
z rąk komunistów na Kresach.

Są samorządy, które z powodów politycznych nadal próbują gloryfikować dawnych działaczy komunistycz-
nych. Bez obowiązku ustawowego zmiany tych nazw niestety nie da się tego problemu rozwiązać. Musi zaska-
kiwać sytuacja, kiedy ulice sławiące prawdziwych bohaterów krzyżują się z ulicami, których nazwy odnoszą 
się do komunistycznych oprawców i katów. Czy to dobry sposób wychowania przyszłych pokoleń Polaków, 
uczenia ich patriotyzmu, miłości do ojczyzny? Czy historia życia i walki o wolną Polskę bohaterskiego rotmi-
strza Witolda Pileckiego zasługuje na to, aby ulica jego imienia biegła obok ulicy poświęconej temu, który go 
torturował i skazał na śmierć?

W 1995 r. profesor Ryszard Legutko pisał w jednym z felietonów: „PRL ma coś z wampira. Już dziesiątki 
razy go grzebano, a on ciągle żyje i daje o sobie znać. Wszystko wskazuje na to, że kołek osikowy, który mógłby 
go unicestwić, jeszcze nie został wystrugany”. Oby ta ustawa raz na zawsze wypleniła elementy komunizmu 
w Polsce.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który opiniował likwidację tych nazw, w piśmie do senatorów napisał: 
„Rozwiązania przyjęte w przedmiotowym projekcie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego należy ocenić jako właściwe i wprowadzające sprawny mechanizm prawny dokonania 
koniecznych zmian. Zaletą rozwiązania jest wprowadzenie ogólnej legalnej definicji «propagowania komuni-
zmu» bez enumeratywnego i kazuistycznego wymieniania poszczególnych stanów faktycznych. Konstruowanie 
zamkniętego katalogu takich przypadków jest bowiem zarówno trudne, jak i nieskuteczne, albowiem może 
prowadzić do uniemożliwienia dokonania indywidualnej oceny poszczególnych, czasami bardzo skompliko-
wanych, przypadków”.

To prawda, że niniejsza ustawa nakłada na samorządy obowiązek przeprowadzenia wielu zmian admini-
stracyjnych, które wypełnią rygor uchwalonych zapisów, jednakże nikt z mieszkańców nie poniesie kosztów 
związanych z wymianą dowodów osobistych czy innych dokumentów.

Rzeczpospolita Polska jest krajem wolnym. W tym odkurzaniu historii pozostanie jeszcze sprawa tzw. po-
mników wdzięczności dla Armii Radzieckiej, tych które nie są cmentarzami wojennymi i miejscami pochów-
ku. Nic nie stoi na przeszkodzie, żadne umowy międzynarodowe między Rzecząpospolitą Polską a Federacją 
Rosyjską nie stanowią, że nie można dokonać usunięcia z przestrzeni publicznej także takich obelisków. Myślę, 
że w tym przypadku musimy liczyć na dobrą wolę i odpowiedzialność ze strony rad miast i gmin, prezydentów, 
burmistrzów i wójtów.
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Przemówienie senatora Rafała Ambrozika  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Karta Polaka jako dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, mimo że nie oznacza 
przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
ani prawa przekraczania granic bez wizy, jest ważnym elementem łączącym nasz kraj z rodakami stale miesz-
kającymi poza granicami Polski i osobami aktywnie działającymi na rzecz mniejszości polskich, krzewienia 
polskiej kultury i polskiego języka. Stanowi gwarancję bezpieczeństwa dla jej posiadaczy w momentach 
szczególnego zagrożenia oraz ułatwia osiedlanie się w Polsce. Przewiduje także wiele uprawnień, że wspomnę 
tylko o bezpłatnym dostępie do systemu oświaty, możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na ta-
kich samych zasadach, na jakich robią to obywatele polscy, możliwości podejmowania pracy bez konieczności 
ubiegania się o zezwolenie na pracę.

Celem obecnej nowelizacji jest przede wszystkim usprawnienie udzielania pomocy finansowej osobom, które 
decydują się na osiedlenie w Polsce. Proponowane rozwiązania umożliwią przyznanie na okres do 9 miesięcy 
świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania. Nowela 
modyfikuje również procedurę przyznawania i przedłużenia ważności Karty Polaka, wprowadza możliwość 
złożenia wniosku do wojewody. Dotychczas była to wyłączna kompetencja konsula. W związku z tym zmiany 
nie mogły ominąć Rady do spraw Polaków na Wschodzie, organu stanowiącego kolegialny organ odwoławczy 
od decyzji w sprawach o wydanie Karty Polaka. Rada w przypadku przyjęcia zmian nie będzie organem prowa-
dzącym rejestr przyznanych lub unieważnionych kart. To zadanie zostanie przyznane ministrowi właściwemu 
do spraw zagranicznych. Proponowana nowelizacja stanowi kolejny krok do zapewnienia pomocy polskim oby-
watelom niezamieszkującym w Polsce oraz wszystkim tym, którym bliska jest nasza historia, kultura i wartości.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Od ponad 25 lat kolejne rządy zajmują się sprawami Polaków pozostających poza granicami naszej ojczyzny. 
Dodam: z mizernym skutkiem. Przy różnych okazjach, zwłaszcza w kampaniach wyborczych, padają zapo-
wiedzi ustaw i zmian w prawie, ale nierzadko wszystko kończy się na słowach. Cieszy mnie, że zapowiedziana 
w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, a następnie w exposé premier Beaty Szydło, dobra zmiana 
w tej nowelizacji nabiera konkretnych kształtów.

Na początek przypomnę, że Karta Polaka, która funkcjonuje od 2008 r., jest dokumentem potwierdzającym 
przynależność do narodu polskiego. Przyznawana jest osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach 
za wschodnią granicą. Dotyczy to państw powstałych lub odrodzonych po rozpadzie Związku Radzieckiego, 
które nie uznają podwójnego obywatelstwa. Co więc wprowadza obecna nowelizacja ustawy o Karcie Polaka?

Ogólnie mówiąc, ma jeden bardzo ważny cel: chodzi w niej już nie tylko o utrzymanie kontaktu z macierzą, 
jak to ujmowała ustawa o Karcie Polaka z 2007 r., ale o wyjście naprzeciw również tym Polakom na Wschodzie, 
którzy chcą do Polski przyjechać i osiedlić się w naszym kraju na stałe. Jednym słowem, dajemy naszym ro-
dakom wybór: jeżeli chcecie mieszkać tam, gdzie mieszkali wasi ojcowie, dziadkowie, będziemy wam nadal 
pomagać w podtrzymywaniu polskości poza granicami kraju, ale jeżeli chcecie przyjechać do macierzy, również 
dajemy wam taką możliwość i wspieramy was, pomagamy w osiedleniu się.

Zatem posiadacz Karty Polaka, który przyjechałby do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, otrzymałby 
bezpłatnie kartę stałego pobytu, następnie po roku obywatelstwo polskie, a w tym czasie mógłby liczyć na 
różnego rodzaju pomoc w tym najtrudniejszym okresie adaptacji. Konkretnie: każda osoba w ciągu pierwszych 
3 miesięcy pobytu będzie mogła liczyć na comiesięczny zasiłek finansowy w wysokości 50% minimalnego 
wynagrodzenia, a przez kolejne 6 miesięcy będzie to 60% tej kwoty (będzie to średnio 600 zł dofinansowania 
przez 9 miesięcy). Niby to niedużo, ale dla tych, którzy nie mają na starcie żadnego wsparcia, będzie to bez 
wątpienia duża pomoc. Te świadczenia będą realizowane ze specjalnej rezerwy celowej stworzonej właśnie 
w celu realizacji ustawy o Karcie Polaka.

Kolejną ważną zmianą w ustawie jest możliwość uzyskania Karty Polaka nie tak jak do tej pory wyłącznie 
w konsulatach Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie organem wydającym kartę był konsul, ale również w urzędach 
wojewódzkich, gdzie organem wydającym będzie wojewoda. To jest szczególnie ważne dla obywateli tych 
krajów, w których nie ma pełnej demokracji, takich jak Białoruś, gdzie władze lokalne niechętnie patrzą na 
posiadaczy Karty Polaka, a nawet zakazuje im się ubiegania o Kartę Polaka. Dzięki tej nowelizacji nasi rodacy, 
przyjeżdżając z Białorusi do Polski, będą mogli w urzędzie wojewódzkim złożyć dokumenty, a potem odebrać 
Kartę Polaka.

Trzecim ważnym zapisem ustawy jest zapis o pomocy rodakom w sytuacjach szczególnych: kiedy będzie 
zagrożone ich zdrowie bądź życie, będą traktowani na takich samych zasadach jak obywatele polscy, oczywiście 
przy poszanowaniu prawa międzynarodowego. Ten zapis jest bardzo jasnym sygnałem, że dla rządu PiS, dla 
obecnego parlamentu nasi rodacy poza granicami kraju, niezależnie od tego, czy posiadają polskie obywatel-
stwo, czy go nie posiadają, są tymi, którzy będą traktowani priorytetowo.

Czy obecna nowelizacja Karty Polaka rozwiąże wszystkie problemy osób, które chcą repatriować się 
do Polski? Zapewne nie, ale od 25 lat nie potrafimy sobie poradzić z repatriacją kilkunastu tysięcy osób 
z Kazachstanu i wschodniej Rosji. Dziwne, że Niemcy w ciągu pierwszych 5 lat w latach dziewięćdziesiątych 
repatriowali blisko milion swoich rodaków właśnie z Kazachstanu i Rosji do Republiki Federalnej Niemiec. Tak 
jak Niemcy dbają o swoich obywateli urodzonych w granicach przedwojennej Rzeszy, tak samo my powinniśmy 
dbać o tych wszystkich, którzy urodzili się w granicach Rzeczypospolitej i których rodzice czy też dziadkowie 
mieli obywatelstwo polskie, bez względu na to, jakiej obecnie są narodowości.

Tu przypomnę słabość polskiego państwa przy ewakuacji Polaków z zagrożonych terenów Donbasu, a póź-
niej także z okolic Mariupola. Zapewne i ta sytuacja stała się przesłanką wprowadzenia obecnej nowelizacji 
ustawy o Karcie Polaka.

I na koniec: obecną ustawą zwracamy uwagę na problemy Polaków nie tylko na Wschodzie, ale także na 
Zachodzie. Na przykład na Litwie tym problemem są skandaliczne działania państwa litewskiego wobec pol-
skiej oświaty na Wileńszczyźnie. Na Zachodzie, np. w Niemczech może chodzić o zwrócenie uwagi na starania 
o uzyskanie statusu mniejszości polskiej, podobnego do tego, jakim cieszy się mniejszość niemiecka w Polsce.
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Mam świadomość, że wielu Polaków na Wschodzie nie zechce skorzystać z Karty Polaka, a mimo to nadal 
będą krzewić polskość w swoim środowisku. Podobnie też wielu Polaków mieszkających na Zachodzie krzewi 
polską kulturę i oświatę w kraju osiedlenia niejako z potrzeby serca.

Tu przypomnę, że w pierwszym projekcie ustawy o Karcie Polaka z 2006 r. przewidywano przyznawa-
nie tego dokumentu Polakom na całym świecie. Czy nie należałoby do tego projektu wrócić, zwłaszcza jeśli 
myślimy o realizacji art. 52 konstytucji, który mówi, że w kraju ma prawo osiedlić się każdy, kto ma potwier-
dzone polskie pochodzenie? To jest artykuł niezrealizowany żadną ustawą. Jeżelibyśmy chcieli w przyszłości 
nowelizować w taki sposób ustawę o Karcie Polaka, wtedy siłą rzeczy musiałaby ona objąć swoim działaniem 
naszych rodaków na całym świecie.
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Przemówienie senatora Antoniego Szymańskiego  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

„Ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną 
i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzonym; chcąc oraz na błogosławieństwo, 
na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć; mimo przeszkód, które w nas namiętności spra-
wować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, 
z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy”.

Zarówno treść, jak i losy Konstytucji 3 Maja od stuleci stanowią dla nas, Polaków, lekcję wartości i dużo 
mówią o naszej tożsamości. Jesteśmy ambitnym narodem, stawiającym sobie szlachetne cele. Potrafimy po-
rozumieć się w chwilach trudnych i wydobyć twórczy potencjał. Nie jest tak, że tylko ulegamy zewnętrznym 
trendom – sami potrafimy tworzyć trendy. Chcemy i umiemy być kreatorami własnej historii. Jednak, jak uczą 
dzieje, również konstytucji majowej, brakuje nam często dalekowzroczności, samoorganizacji i determinacji. 
Mimo to chcemy i umiemy uczyć się na własnych błędach, czego dowodem jest chwila obecna, w której, czcząc 
pamięć przodków i chwaląc ich zasługi, staramy się uczyć od nich tego, co najlepsze.

W przywołanym fragmencie preambuły pierwszej polskiej ustawy zasadniczej uderza kilka fundamental-
nych rozstrzygnięć. Przede wszystkim twórcy dokumentu zadeklarowali pierwszeństwo wolności narodu i jego 
niepodległości w stosunku do wartości indywidualnych, takich jak szczęście osobiste czy nawet życie. Należy 
docenić nieprzemijalność takiego ustawienia priorytetów. Wypada też zapytać siebie, we własnych sumieniach, 
w jakim stopniu czujemy się zobligowani takim postawieniem sprawy również w czasach współczesnych. Czy 
mimo archaiczności przywołanych sformułowań kryjące się pod nimi treści pozostają dla nas nadal żywe? 
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że od odpowiedzi na to pytanie w dużej mierze zależy istnienie Polski jako 
wspólnoty politycznej.

Inną wartością przyświecającą twórcom Konstytucji jest chęć zasłużenia na – cytuję – „błogosławieństwo, 
na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń”. Zdobycie dobrej sławy i pozostawienie własnego śladu 
w historii, wydają się atrakcyjne również dziś, szczególnie dla nas, jako osób sprawujących funkcje publiczne. 
Jednak w praktyce dość łatwo pomylić to z celebrytyzmem i popularnością zdobywaną za pomocą tanich sztuczek 
medialnych i socjotechnik. Aby ustrzec się od takich błędów, sięgnijmy wyobraźnią do czasów, w jakich żyć 
będą nasze dzieci i wnuki. Czy przyszłe pokolenia będą mogły się od nas uczyć, tak jak my próbujemy uczyć się 
od twórców konstytucji, a także poprzedzających ich i następujących po nich pokoleń patriotów i mężów stanu?

W przytoczonym fragmencie preambuły uderza również realizm. Autorzy świadomi są licznych – cytuję – 
„przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą”. Rozumieją, że zachowanie prymatu dobra wspólnego 
wymaga szczególnej dojrzałości i trudu. Jeden wybór zasadniczy zamienia się w szereg wyborów szczegółowych 
dokonywanych każdego dnia. Przekroczenie zwykłego egoizmu i „sobiepaństwa” wymaga odwagi i wytrwałości 
niemalże wszędzie i zawsze, a w sprawowaniu funkcji publicznych – w szczególności.

Chcielibyśmy wytrwać w odwadze, dlatego potrzebujemy święta Konstytucji 3 Maja i takich ustanowień jak 
rocznicowa uchwała. Świętowanie potrzebne jest, by nie zawodziła nas pamięć – o tym na jak wiele nas stać, 
szczególnie w chwilach trudnych. Pomaga to wierzyć w Polskę i wytrwać w patriotyzmie dnia powszedniego 
– czego wszystkim Polakom z serca życzę.
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Biereckiego i Arkadiusza Grabowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Pawła Szałamachy oraz do ministra sprawiedliwości, pro-
kuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowni Panowie Ministrowie!
Pragniemy zwrócić uwagę Panów Ministrów na istotne kwestie, które zostały poruszone w raporcie Rzecznika 

Finansowego z marca 2016 r. „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”. W okresie 
od października 2011 r. do chwili obecnej, gdy w Polsce nastąpił dynamiczny rozwój sprzedaży ubezpieczeń 
inwestycyjnych, w szczególności ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK), 
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie podjęła działań adekwatnych do tego wyzwania.

Uwagę KNF powinien zwrócić chociażby fakt, że sama konstrukcja tych produktów zakłada, że nie jest to 
w istocie produkt ubezpieczeniowy, ale produkt inwestycyjny, w którym całość ryzyka spoczywa na nabyw-
cy tego produktu (włącznie z możliwością utraty zainwestowanych oszczędności). Warto dodać, że zakłady 
ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia na życie z UFK zachęcały do lokowania środków w tych produktach, 
wskazując m.in. na możliwość uniknięcia obowiązku zapłaty tzw. podatku Belki, czyli podatku od dochodów 
kapitałowych. Należy podkreślić, że samo oferowanie na masową skalę produktu, który miał pozbawić budżet 
państwa istotnych dochodów podatkowych, powinno być powodem podjęcia przez KNF działań nadzorczych.

Komisja Nadzoru Finansowego, która w myśl przepisu art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym sprawuje m.in. nadzór ubezpieczeniowy, pomimo wyraźnych sygnałów ostrzegawczych pocho-
dzących od klientów i Rzecznika Ubezpieczonych oraz wbrew doświadczeniom płynącym z krajów Europy 
Zachodniej, nie podjęła działań zmierzających do tego, aby zareagować na czas i przeciwdziałać negatywnym 
skutkom wywołanym dystrybucją ubezpieczeń inwestycyjnych.

Porównanie z rozwiązaniami zachodnioeuropejskimi wykazuje znaczące różnice na niekorzyść rozwiązań 
występujących obecnie w Polsce. Zainicjowany znacznie wcześniej w Europie proces naprawczy wskazuje, iż 
wielu wypaczeniom i nieprawidłowościom można było zapobiec, zanim rzeczywiste skutki działania niebez-
piecznych w swej konstrukcji umów doprowadziły wiele osób do utraty całości lub części oszczędności.

W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych wytyczne nadzorcze KNF nie doprowadziły do poprawy sytuacji 
nabywców ubezpieczeń inwestycyjnych. Ich sytuacja uległa poprawie nie w wyniku działań prewencyjnych ze 
strony organu nadzoru, ale dopiero w wyniku indywidualnego dochodzenia swych praw w procesach cywil-
nych przez sądami powszechnymi oraz w wyniku działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
(UOKiK). Wydaje się nawet, że stanowisko KNF o tym, że zakłady ubezpieczeń mają prawo do stosowania 
opłat likwidacyjnych w wysokości 100%, skutecznie blokowało interwencje UOKiK w tej sprawie.

Brak działań ze strony KNF w sprawie wyeliminowania praktyki stosowania w umowach ubezpieczeniach 
na życie z UFK zapisów umownych dotyczących stosowania wygórowanych opłat likwidacyjnych, tworzenia 
i dystrybucji umów ubezpieczenia grupowego z UFK, oferowania produktów inwestycyjnych pod pozorem 
ubezpieczeń na życie z pominięciem przepisów prawa o funduszach inwestycyjnych w naszej ocenie świadczy 
o zaniechaniu wypełniania obowiązków z zakresu nadzoru nad zakładami ubezpieczeń.

Poprzez swoją bierną postawę przewodniczący i zastępcy przewodniczącego KNF dopuścili do powstania 
istotnych szkód majątkowych po stronie tysięcy konsumentów, narażając także interes publiczny poprzez po-
derwanie zaufania do systemu finansowego.

Ponadto należy wskazać, że konstrukcja umów ubezpieczenia na życie z UFK (szczegółowo opisana w uza-
sadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o sygn. akt: III C 1453/13 z dnia 2015-03-27) 
zakłada wprowadzenie nabywcy ubezpieczenia w błąd i uzyskanie dzięki temu korzyści przez zakład ubez-
pieczeń. Umowy ubezpieczenia były tak skonstruowane, aby starannie ukryć mechanizmy godzące w interesy 
ubezpieczonego i w podstępny sposób doprowadzić go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Środki 
powierzone zakładowi ubezpieczeń przez klienta trafiały do funduszy inwestycyjnych nienotowanych na rynku, 
a wartość jednostek uczestnictwa w tych funduszach była obliczana w sposób nieznany ani ubezpieczonemu, 
ani pośrednikowi sprzedającemu „polisę ubezpieczeniową”. Mechanizm ustalania wartości nie był też opisany 
w umowie ubezpieczeniowej.

O sposobie liczenia wartości jednostek uczestnictwa wiadomo tylko tyle, że w czasie, kiedy rosły notowania 
akcji na rynkach finansowych, a nawet indeks mający służyć do wyliczenia wartości jednostek, same jednostki 
w niewytłumaczalny sposób traciły na wartości. Produkt ubezpieczeniowy był tak skonstruowany, by oszukać 



174
16. posiedzenie Senatu w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 16. posiedzenia Senatu

klienta, by poprzez podstępne wprowadzenie go w błąd przejąć jego mienie pod pozorem zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej.

Zastrzeżenia wobec takiej konstrukcji produktu ubezpieczenia na życie z UFK były znane organowi nadzoru, 
zgłaszane przez wiele podmiotów, w tym podmioty zbiorowe i organy powołane ustawowo do ochrony praw 
konsumentów, które na poparcie zarzutów stawianych ubezpieczeniom inwestycyjnym przedstawiały orzeczenia 
sądów powszechnych (w cytowanym tu orzeczeniu Sądu Okręgowego w Warszawie praktyki zakładu ubezpie-
czeń określono jako „w niewiarygodnym stopniu oszukańcze”). Nie ma tu mowy o działaniu przypadkowym 
i niezamierzonym – była to prowadzona przez wiele lat działalność zorganizowana w celu czerpania zysków 
z masowego oferowania klientom produktów zbudowanych na nieuczciwej konstrukcji. Warto też podkreślić, 
iż wiele spośród działań zakładów ubezpieczeń służących realizacji umów ubezpieczeń inwestycyjnych wyma-
gało zgody KNF, a zakłady ubezpieczeń taką zgodę otrzymywały. Należy także podkreślić brak współpracy 
KNF z organami i stowarzyszeniami powołanymi do ochrony konsumentów oraz brak pomocy tym organom 
i organizacjom w skutecznym sprawowaniu takiej ochrony.

Okoliczności te zostały poddane szczegółowej analizie i opisane w raporcie Rzecznika Finansowego z marca 
2016 r. „Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym” dostępnym na stronie interne-
towej www.rf.gov.pl, a także we wcześniejszym raporcie Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 7 grudnia 2012 r.

Jako okoliczność potwierdzającą negatywny charakter praktyk podejmowanych przez zakłady ubezpieczeń 
będące pod nadzorem KNF można wskazać wydane przez prezesa UOKiK w dniu 1 października 2014 r. cztery 
decyzje nakładające kary finansowe o łącznej wysokości 50.414.411 zł za naruszenie zbiorowych interesów 
konsumentów w związku z dystrybucją ubezpieczeń na życie z UFK.

Pragniemy zwrócić się do Panów Ministrów o rozważenie podjęcia odpowiednich działań w przedstawionej 
sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Bierecki 
Arkadiusz Grabowski



175
16. posiedzenie Senatu w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 16. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone przez senatorów  
Przemysława Błaszczyka i Macieja Łuczaka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Do naszych biur od dłuższego czasu zgłaszają się zbulwersowani mieszkańcy miasta (…), gdzie od ubiegłego 

roku społeczność żyje sprawą rzekomej pożyczki, o którą miał prosić włodarz tego miasta, pan K. L., prezesa 
miejscowej spółki. Aby nie narazić się na zarzut żądania korzyści majątkowej w zamian za powierzone sta-
nowisko, burmistrz o pieniądzach nie rozmawiał ze świeżo nominowanym prezesem, tylko z jego żoną, która 
rozmowę nagrała na dyktafon. Nie miała ona wątpliwości, że to miała być zapłata za powierzenie mężowi fotela 
prezesa miejskiej spółki.

Nagranie zostało przekazane Prokuraturze Rejonowej Łódź-Bałuty. Do dziś nie doczekano się jednak 
prawomocnego zakończenia postępowania, ponieważ ta prokuratura umorzyła postępowanie, nie doszukała 
się w całej sprawie znamion przestępstwa i sprawę umorzyła. Prokuratura nie przesłuchała wskazanych przez 
wnioskodawców świadków i nie zabezpieczyła billingów rozmów telefonicznych burmistrza z żoną prezesa. 
W uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu śledztwa nie było nawet słowa o analizie treści nagrań, poza tym, 
że były nieczytelne, choć – jak twierdzą poszkodowani – biegły odczytał je prawie w całości, o czym świadczą 
stenogramy z akt sprawy.

Od postanowienia prokuratury o umorzeniu śledztwa pokrzywdzeni złożyli zażalenie, które utknęło na 
4 miesiące między prokuraturą a Sądem Rejonowym w (…) i na razie nie wiadomo, kiedy sąd je rozpatrzy.

Szanowny Panie Ministrze!
Prosimy o przeanalizowanie opisanej sytuacji i objęcie szczególnym nadzorem postępowania w sprawie zło-

żenia zażalenia na postanowienie Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w sprawie odmowy wszczęcia śledztwa.
Sprawa ta bardzo wzruszyła i podzieliła opinię społeczną niewielkiej, spokojnej (…). Mieszkańcy obawiają 

się o dalsze rządy bądź odwołanie obecnego burmistrza. Obawiają się o ciągłość władzy w okresie obowią-
zywania nowej perspektywy unijnej i możliwości pozyskiwania nowych środków dla miasta w sytuacji, gdy 
w (…) panuje tak ciężka atmosfera po bulwersujących wydarzeniach. Dobre imię (…) zostało mocno zachwiane. 
Powyższa sprawa staje się głównym tematem wielu doniesień prasowych, a w ostatnim czasie nawet audycji 
telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym (program „Blisko ludzi” wyemitowany w sobotę 23 kwietnia br.).

Sprawa bulwersuje tym bardziej, iż w opinii specjalistów działania prokuratury w tej sprawie są niejasne 
i budzą wiele wątpliwości, rzucających tym samym cień na jej działalność.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 
Maciej Łuczak
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Oświadczenie złożone 
przez senator Margaretę Budner

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Na ostatnim posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy powstała pisemna deklaracja (No. 604, 

Doc. 14035, 20 April 2016) o zdrowiu reprodukcyjnym i prawach kobiet w Polsce. W dokumencie tym znajdują 
się dane o antykoncepcji, zapłodnieniu in vitro i aborcji, które wydają się mijać z prawdą.

Pozwalam sobie przytoczyć fragment wspomnianego dokumentu:
„The party Law and Justice has plans to end State funding for in-vitro fertilization (IVF). Finally, there is 

a plan to reinstate a prescription requirement for «morning after» emergency contraceptive pills. Poland already 
has one of the strictest laws on access to abortion, which leads to the number of terminated pregnancies at 
around 80,000 per year, and perhaps as much as 200,000 including illegal procedures and «abortion tourism» 
to EU countries with more lenient laws”.

Szanowny Panie Ministrze, zwracam się z prośbą o przedstawienie danych liczbowych dotyczących aborcji, 
zapłodnienia in vitro i stosowania antykoncepcji morning after na przestrzeni ostatnich pięciu lat w Polsce 
oraz sytuacji prawnej problemu surogacji w Polsce. Informacje te pomogą parlamentarzystom w ewentualnych 
dyskusjach na temat łamania praw człowieka w naszym kraju, do których najprawdopodobniej dojdzie na na-
stępnym posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Z wyrazami szacunku 
Margareta Budner
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Pawła Szałamachy, do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra 
rozwoju Mateusza Morawieckiego oraz do prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki

Szanowni Panowie!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań zmierzających ku zatrzymaniu spadku 

wartości polskiej złotówki. W ciągu ostatnich dni, jak wynika z analiz, nasza waluta jest najsłabszą w tej czę-
ści Europy. Wpływają na to nie tylko czynniki globalne, ale także działania wewnątrzpaństwowe. Pierwszym 
i największym problemem z tego wynikającym jest możliwość obniżenia wiarygodności kredytowej Polski. 
Kolejnym działaniem negatywnie wpływającym na wartość złotówki jest szykowana ustawa o przewalutowaniu 
kredytów walutowych czyli tzw. ustawa frankowa.

Niestety obecna sytuacja wpływa na decyzje i negatywne nastroje wśród inwestorów. Ratingi agencji – 
A u Moody’s, A- u Fitch i BBB+ u S&P – są dla nich bardzo ważne, a niestety nie zapowiada się, by były 
dla nas korzystne w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Przyczynia się to do zahamowania rozwoju polskiej 
gospodarki. Cały świat, bo już nie tylko Europa, mówi o kryzysie politycznym w związku z sytuacją wokół 
Trybunału Konstytucyjnego oraz o kryzysie polskiej demokracji. Inwestorzy unikają podejmowania ryzyka 
w krajach, w których sytuacja gospodarcza jest niestabilna.

W związku z podniesionymi kwestiami proszę o podjęcie odpowiednich działań mających na celu ustabili-
zowanie przede wszystkim sytuacji politycznej, a co za tym idzie – także gospodarczej. Niedopuszczalne jest 
to, by nasz kraj tracił w oczach innych światowych gospodarek. Podjęcie działań, które zmienią tę sytuację, 
jest ważne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan



178
16. posiedzenie Senatu w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 16. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka oraz do wiceprezesa 
Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Premierze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań zmierzających ku realizacji inwestycji 

remontu drogi krajowej A18 na odcinku Olszynka–Golnice. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację inwe-
stycji jest GDDKiA, a projekt znajduje się na poz. 5 DI do SRT, jednak nie jest finansowany ze środków UE.

Droga A18 biegnie od przejścia granicznego w Olszynie w kierunku Wrocławia. Została wybudowana 
pod koniec lat 30. Drogę A18 wpisano wprawdzie do „Programu budowy dróg krajowych”, ale bez gwarancji 
finansowych, jako przedsięwzięcie warunkowe.

Kierowcy zwykli o niej mówić: „najdłuższe schody w Europie”. Codziennie przejeżdża tamtędy średnio 
7,5 tysiąca pojazdów. Ponad 70-letnia jezdnia z betonowych płyt jest w bardzo złym stanie, jest spękana, 
wykruszona, prowizorycznie zalana asfaltem. Ze względu na fatalny stan techniczny na ponad 70-kilometro-
wym odcinku zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 70 km/h. Trasa stanowi najkrótsze połączenie 
Wrocławia z północną częścią Niemiec. Jednocześnie jest fragmentem transeuropejskiego korytarza trans-
portowego. Dochodzi do kuriozalnych sytuacji, w których kierowcy wybierają alternatywne dłuższe trasy, by 
ominąć A18 ze względu na jej stan techniczny.

W wyniku nierówności na tej drodze dochodzi do wielu niebezpiecznych zdarzeń, często przebijają się opony, 
samochody ciężarowe gubią towary. Stan drogi stwarza niebezpieczeństwo dla jej użytkowników i negatywnie 
wpływa na wizerunek kraju i regionu. Tylko remont autostrady doprowadzi do rozwoju społeczno-gospodar-łeczno-gospodar-
czego oraz turystycznego gmin i miast tej części Polski.

W związku z tym proszę o podjęcie odpowiednich działań, mających na celu realizację inwestycji remontu 
drogi krajowej A18 na odcinku Olszynka–Golnice. Są to działania ważne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Macieja Grubskiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier!
Łódź to jedyne duże miasto w Polsce nieposiadające do tej pory stacjonarnej placówki dla ludzi dorosłych 

w stanie terminalnym z powodu chorób nowotworowych.
Z punktu widzenia społecznego potrzeba pomocy w tym zakresie w Łodzi jest ogromna. Wśród zachoro-

wań terminalnych i przewlekłych 90% to zachorowania ludzi powyżej pięćdziesiątego roku życia. Stąd akcja 
Stowarzyszenia „Hospicjum Łódzkie” mająca na celu doprowadzenie do powstania takiej placówki.

Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie” to organizacja działająca od 1992 r. na rzecz ludzi dorosłych ze zdia-
gnozowaną chorobą nowotworową. Jako organizacja pożytku publicznego, w ramach prowadzonego aktualnie 
hospicjum domowego, obejmuje opieką zarówno chorych, jak również ich rodziny. Jest to opieka wszechstronna: 
medyczna, rehabilitacyjna, psychologiczna, a także rzeczowa – dla tych, którzy nie są w stanie zabezpieczyć 
potrzeb swoich bliskich w czasie ich choroby. Obecnie pod codzienną opieką pozostaje około 100 pacjentów 
z Łodzi i powiatu łódzkiego wschodniego.

W czerwcu 2013 r. Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie” na mocy użyczenia otrzymało od Urzędu Miasta 
Łodzi budynek położny w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45/51. Remont i modernizacja użyczonego obiektu 
wymagają ogromnych nakładów finansowych, szacowanych na około 16 milionów zł. Wcześniej przez niemal 
50 lat funkcjonowała w tym miejscu szkoła, z czego wynikają tak szeroki zakres prac do wykonania i ich wy-
sokie koszty. Do tej pory stowarzyszenie zainwestowało ponad 1 milion zł środków własnych. Aby pozyskać 
fundusze na wspomniany cel, wykorzystuje się wszystkie dostępne w tym zakresie możliwości: akcje w ramach 
1%, budżet obywatelski, darowizny od osób fizycznych oraz firm i wszelkiego rodzaju inne zbiórki. Do wyko-
rzystania są również środki unijne w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Jednak warunkiem, 
który w tym ostatnim przypadku trzeba spełnić, jest wkład własny na poziomie 15%.

Każdy rodzaj finansowego wsparcia przybliża moment udostępnienia chorym na nowotwory stacjonarnej 
placówki hospicyjnej. Dlatego informacja o możliwości pozyskania dodatkowych funduszy, które pojawiły się 
w ramach rezerwy celowej, stanowi bardzo ważny aspekt wspomnianego przedsięwzięcia dla mieszkańców 
Łodzi i okolic.

Wziąwszy pod uwagę przedstawione tu kwestie, uprzejmie proszę Panią Premier o udzielenie informacji, kiedy 
zostaną uruchomione w regionie łódzkim środki finansowe z rezerwy celowej na rzecz hospicjów stacjonarnych.

Z poważaniem 
Maciej Grubski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Wiesława Kiliana

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Dziękując za odpowiedź na moje oświadczenie w sprawie planowanych zmian w programie lekowym doty-

czącym raka jelita grubego, zaznaczam, iż pismo nie zawiera informacji o planach i zmianach resortu, o które 
pytałem. Ponadto pacjenci, którzy przedstawiali mi problem, ponownie zwrócili się do mnie z prośbą o inter-
wencję w sprawie nowego projektu obwieszczenia refundacyjnego (z dnia 21.04.2016 r.), które nie wpłynie na 
poprawę sytuacji chorych na raka jelita grubego.

Zastanawiający jest fakt podjęcia przez Pana działań związanych z wprowadzeniem modyfikacji w pro-
gramie lekowym, pomimo potrzeby dokonania szybkiej regulacji i braku przeciwności formalnoprawnych. 
Tłumaczenie organizacjom pacjentów kwestii zawieszonych postępowań nijak się ma do Pana odpowiedzi na 
moje oświadczenie, w której wskazuje Pan, że w przypadku jednego leku procesy te zostały odwieszone ponad 
miesiąc temu. 

W związku z tym ponownie kieruję do Pana Ministra prośbę o konkretną odpowiedź na pytanie: czy w naj-
bliższym czasie planowane są zmiany w programie lekowym dotyczącym raka jelita grubego, a jeśli tak, to 
kiedy to nastąpi?

Z poważaniem 
Wiesław Kilian
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W myśl ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną (DzU 1998 r. nr 133 poz. 872 ze zm.) przewiduje się odszkodowanie dla właścicieli nieruchomości 
zajętych pod drogi publiczne, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego. Odszkodowanie wypłaca gmina w odniesieniu do dróg będących w dniu 31.12.1998 r. droga-
mi gminnymi oraz Skarb Państwa w odniesieniu do pozostałych dróg (krajowe, wojewódzkie i państwowe.) 
Wprowadzenie określonej drogi do jednej z trzech kategorii dróg tj. gminnych, powiatowych bądź też wojewódz-
kich wynika z podjęcia uchwały danego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowe 
regulacje zawarte zostały w ustawie z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (DzU 1985 r. nr 14 poz. 60)

Pomimo tychże regulacji pojawiają się trudności w skonkretyzowaniu niektórych działań, na co zwrócono 
moją uwagę. 

W związku z tym bardzo proszę o wyjaśnienie następującej kwestii: jakie działania może podjąć właściciel 
terenu prywatnego (w tym przypadku gruntu rolnego), na którym wybudowano drogę publiczną, lecz gmina 
nie chce wykupić ani zamienić gruntu? Co więcej: od właściciela terenu tj. rolnika nadal pobierany jest podatek. 
Czy w takiej sytuacji rolnik ma prawo żądać odszkodowania za bezprawne użytkowanie gruntu?

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Mamątowa

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z otrzymaną odpowiedzią z dnia 29.03.2016 r. na oświadczenie dotyczące dwutorowej linii wy-

sokiego napięcia znajdującej się w W. przy ul. (…) w dzielnicy (…) uznałem, iż w dalszym ciągu moja kolejna 
prośba o ponowne rozpatrzenie tej sprawy jest nieodzowna.

Przyznaję, iż nie takiej odpowiedzi się spodziewałem. Zdumiewa mnie też fakt, że interwencja nie przy-
niosła oczekiwanego efektu. Pan J.S., który zwrócił się o pomoc w tej sprawie, jest zbulwersowany ową opinią 
i oczywiście nie może się z nią pogodzić. Czyżby jedynie Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego, która 
dokłada wszelkich możliwych i należytych starań w sprawie rozbiórki linii, stała po stronie prawa, obywatela, 
bezpieczeństwa i stanu faktycznego?

Nasuwają się tu oczywiste pytania. 
Po pierwsze: dlaczego wszystkie decyzje i postanowienia są ignorowane, a odwołania i zażalenia, które, jak 

wiadomo, muszą przebrnąć przez kolejne instancje, służą do celowego przedłużania sprawy?
Po drugie: dlaczego rygor natychmiastowej wykonalności na rozbiórkę linii wydawany przez ekspertów nic 

nie znaczy? Czy istnieje ktoś bardziej kompetentny w tej materii niż sama PINB? Czy decyzja PINB może być 
podważana przez kogoś, kto zupełnie się na tym nie zna?

Pojawiło się też wiele mijających z prawdą stwierdzeń, m.in. takie, że PINB wydała decyzję o rozbiórce 
wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności bez uwzględnienia danych technicznych o stanie linii. Fakt 
jest taki, że na polecenie PINB z listopada 2015 r. została wykonana ekspertyza i na jej podstawie wydano 
decyzję o rozbiórce wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności. Tak więc podważanie ekspertyzy jest 
niewiarygodnym absurdem.

Na kolejną niedorzeczność składa się pozwanie do sądu spółki (…) przez (…) – chodzi o nabycie od (…) 
własności linii za określoną kwotę. Czyżby można było nabywać własność od (…), podczas gdy (…) do tej 
własności się nie przyznaje? Od kiedy można sprzedać coś, czego nie jest się właścicielem? Niebywałe.

Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów nie można oprzeć się myśli, że te wszystkie poczynania mijają 
się z prawem i mają na celu działanie na szkodę obywatela, łamanie jego praw i udowadnianie tym samym, iż 
człowiek się nie liczy. 

Proszę o ponowne zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie i zbadanie, czy działania firmy (…) były 
zgodne z prawem.

Z poważaniem 
Robert Mamątow
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do pierwszego zastępcy prokuratora generalnego – prokuratora krajowego Bogdana 
Święczkowskiego

Szanowny Panie Prokuratorze!
W związku ze skargą pana M.W. (załączoną do oświadczenia) w przeświadczeniu, że nie jest ona bezzasadna, 

zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii odstąpienia przez organy ścigania (w szczególności prokuraturę) od 
podjęcia postępowania w sprawie zgłoszonego podrabiania podpisów w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 
– przejęcie spółki (…) przez pana M.P. 

Prokuratura jako powód odstąpienia od dalszego prowadzenia sprawy podała niemożliwość zdobycia ma-
teriału porównawczego do badań grafologicznych. W tym samym okresie osoba podejrzewana o składanie 
fałszywych podpisów odsiadywała wyrok i systematycznie ubiegała się (skutecznie) o przepustki, które samo-
dzielnie podpisywała.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Leszka Piechotę

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Już za niespełna 3 miesiące na Polskę zwrócone będą oczy nie tylko chrześcijan z całej Europy. Pod koniec 
lipca spotkają się tutaj młodzi ludzie ze wszystkich zakątków świata, by wraz z Ojcem Świętym Franciszkiem 
spędzać czas na modlitwie. Przez kilka dni Kraków, Częstochowa i okolice gościć będą setki tysięcy pielgrzy-ęcy pielgrzy-cy pielgrzy-
mów przybyłych na Światowe Dni Młodzieży.

Z powszechnie dostępnych informacji wynika, że Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016 będzie musiał 
przygotować około 350 tysięcy miejsc noclegowych dla pielgrzymów, którzy wykupią pakiet z zakwaterowa-
niem. Każdy z przybyłych ma prawo do noclegu w jednej z trzech form: u rodzin, w szkołach i w miasteczkach 
namiotowych. Pielgrzymi mają być rozlokowani w czterech strefach, a jedna z nich znajduje się na terenie 
województwa śląskiego.

Wiele z tych osób po raz pierwszy odwiedzi nasz kraj i od tych kilku dni pobytu, od wrażeń, jakie pozosta-
ną, od ich wspomnień zależeć będzie, czy po raz ostatni. Jaka opinia o Polsce pójdzie w świat? Duży wpływ 
na ocenę mieć będą warunki pobytu: poczucie bezpieczeństwa i komfort, w jakim te osoby będą przebywać.

Jestem przekonany, wierząc w staropolską gościnność, że dobry obraz zabiorą ze sobą osoby z pierwszej grupy 
młodzieży, czyli ci, którzy zostaną zaproszeni przez rodziny. Niepokoi mnie natomiast kwestia pielgrzymów, 
którzy będą korzystać z centrów namiotowych, zwanych potocznie miasteczkami ŚDM. Według informacji 
medialnych ciągle nie jest znana liczba i lokalizacja takich miejsc. Wydaje mi się, że w kontekście zagrożeń, 
które w ostatnich miesiącach pojawiły się w Europie, takie miejsca, w których zgromadzi się jednocześnie wiele 
osób, powinny być pod szczególną troską państwa.

Wobec tego zwracam się do Pani Premier z prośbą o odpowiedź na kilka pytań.
1. Czy znana jest ostateczna lokalizacja i pojemność miasteczek namiotowych?
2. Jak wygląda kwestia zapewnienia wszystkim uczestnikom tych miasteczek miejsc noclegowych w namio-

tach? Czy rozwiązana jest sprawa zaplecza socjalnego w takich miasteczkach? Mam na myśli hale do wydawania 
i spożywania posiłków, namioty medyczne, sanitarne.

3. Kto odpowiada za bezpieczeństwo pielgrzymów zgromadzonych w miasteczkach?
4. Czy wszyscy uczestnicy ŚDM zakwaterowani w strefie na terenie województwa śląskiego mają zapew-

niony transport do Krakowa?
Mam świadomość, że są to być może kwestie techniczne, mniej ważne niż duchowy wymiar Światowych 

Dni Młodzieży, ale strona organizacyjna i bezpieczeństwo są również bardzo ważne. Idea organizacji ŚDM 
została zapoczątkowana przez św. Jana Pawła II, a tym razem dotrze do jego Ojczyzny i diecezji, w której się 
urodził, był księdzem, biskupem, kardynałem i skąd wyruszył do Stolicy Piotrowej.

Z wyrazami szacunku 
Leszek Piechota
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o udzielenie pomocy skazanej pani A.H., zam. (…), to jest o wznowienie postępowania w sprawie 

zakończonej prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w Tychach z 18 grudnia 2015 r., sygn. II K711/14, 
oraz Sądu Okręgowego w Katowicach z 1 kwietnia 2016 r. sygn. XXIII Ka 164/16. Moim zdaniem pani A.H. 
została tymi wyrokami bardzo skrzywdzona: skazana nie popełniła zarzucanych czynów. Podstawę wzno-
wienia stanowią fałszywe zeznania oskarżycielki posiłkowej A.G. i jej matki R.G. Chodzi o to, że skazana 
w dniu 24 lipca 2014 r. w Tychach nie lżyła oskarżycielki, nie wyzywała od wariatów, a jedynie upomniała się 
o niespłacony dług.

Jak się zorientowałem, pani A.H. brała na siebie w latach 2005–2010 pożyczki z różnych banków i przekazy-
wała je R.G. Poprzednio toczyła się sprawa cywilna, która zakończyła się niekorzystnie dla A.H. wyrokiem Sądu 
Rejonowego w Tychach z 12 grudnia 2011 r., sygn. I C upr 455/10, utrzymanym w mocy przez Sąd Okręgowy 
w Katowicach wyrokiem z 26 marca 2012 r., sygn. III Ca 789/11.

Wszystkie te wyroki są krzywdzące dla A.H., oparte na bezpodstawnych, bezzasadnych i fałszywych 
oskarżeniach. A.H. w dobrej wierze pożyczała R.G. pieniądze, a ta następnie, aby ich nie oddać, oskarżyła ją 
o słowną obrazę. W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości skazana straciła zdrowie, radość życia i pieniądze.

Panie Ministrze, zapewne jest to błaha sprawa dla toczących się wielkich reform w sądownictwie, ale takich 
właśnie „drobiazgów” dotyczy sądowa codzienność. Takie niesprawiedliwe wyroki nie pozwalają ludziom 
dobrze myśleć o państwie.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszę o interwencję w sprawie składowania skażonej ziemi przy ul. Bończyka w Mysłowicach.
Już na początku grudnia 2015 r. mieszkańcy Mysłowic wystosowali list interwencyjny do prezydenta miasta 

Edwarda Lasoka z prośbą o natychmiastowe wstrzymanie wywozu ziemi i odpadów z terenu budowy Quick Parku 
w Mysłowicach na teren zarządzany przez MPWiK Sp. z o.o. przy ul. Bończyka. Wniosek ten był zainicjowany 
otrzymanymi przez mieszkańców Mysłowic alarmującymi wynikami badań gruntu wskazującymi na wielokrotne 
przekroczenia dopuszczalnych zawartości metali ciężkich (ołów, cynk, kadm i arsen). Badania te wykonane zostały 
na zlecenie kopalni „Jęzor”, tj. byłego wykonawcy robót ziemnych Quick Parku. Z otrzymanych dokumentów wyni-
kało, że były podwykonawca, który od 7 października 2015 r. wywoził i składował ziemię na swoich działkach (m.in. 
na terenie placu znajdującego się na terenie byłej huty „Szopienice”) zlecił szczegółowe badania wywożonej ziemi. 
Kiedy poinformował o wynikach badań inwestora oraz prezydenta Mysłowic, współpraca z nim została zakończona.

19 listopada ub. roku MPWiK zawarło umowę dotyczącą przyjmowania ziemi – od tej pory ziemia była 
składowana na działkach znajdujących się przy ul. Bończyka. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że z chwilą 
podpisywania umowy MPWiK posiadało wiedzę o wynikach badań i skażeniu ziemi. Pomimo tego, że przed-
miotowe badania były wykonane przez laboratorium badawcze Jars, renomowane laboratorium posiadające 
akredytację z certyfikatem systemu jakości, prezydent nie uznał ich za wiarygodne.

Z końcem listopada 2015 r. postępowanie wyjaśniające w tej sprawie wszczął wojewódzki inspektorat ochrony 
środowiska. 30 listopada 2015 r. WIOŚ przeprowadził rozpoznanie, w ramach którego m.in. dokonał poboru 
uśrednionej próby gruntu. Wyniki badań wykonane przez laboratorium WIOŚ potwierdziły przekroczenie 
dopuszczalnych zawartości metali ciężkich: arsenu, cynku, kadmu i ołowiu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w pismach z dnia 21 grudnia 2015 r. i 14 marca 
2016 r. kierowanych do prezydenta miasta Mysłowice wnosił o niezwłoczne podjęcie działań w trybie art. 26 
ustawy o odpadach i zobowiązanie posiadacza odpadów, czyli MPWiK w Mysłowicach, do ich usunięcia 
z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, tj. z działek przy ul. Bończyka.

WIOŚ po przeprowadzonych badaniach stwierdził, że ziemia wywożona z terenu prowadzonej inwestycji, tj. 
budowy Quick Parku w Mysłowicach, powinna być klasyfikowana jako odpad niebezpieczny i przekazana firmom po-
siadającym stosowne pozwolenia w zakresie jego odzysku lub unieszkodliwiania. Fakt skażenia ziemi został potwier-
dzony również późniejszymi badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Pomimo wielokrotnie wykonywanych badań prezydent nie tylko nie podjął działań w trybie art. 26 ustawy 
o odpadach zgodnie ze swoimi kompetencjami, ale również nie podjął działań uniemożliwiających dalsze 
składowanie odpadów na terenie działek administrowanych przez MPWiK przy ul. Bończyka w Mysłowicach. 
Proceder wywozu ziemi z terenu Quick Parku i składowania na działkach MPWiK trwał do końca stycznia 
2016 r. W dniu 16 marca 2016 r. z uwagi na brak działań prezydenta oraz nieprzestrzegania przez niego swoich 
obowiązków (ustawowych terminów załatwiania spraw administracyjnych) została złożona skarga do rady 
miasta na bezczynność prezydenta. Na posiedzeniu komisji rady miasta 20 kwietnia 2016 r. skarga została 
przegłosowana jako bezzasadna.

W sprawie mającego miejsce w 2015 r. i w styczniu 2016 r. w Mysłowicach usuwania, transportowania 
i składowania odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, jakie mogłyby zagrozić życiu 
lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody czy powietrza, toczy się postępowanie 
o czyn określony w art. 183 §1 k.k. Postępowanie początkowo było prowadzone przez Komendę Miejską Policji 
w Mysłowicach pod nadzorem prokuratury w Mysłowicach. Aktualnie sprawa została przekazana w celu dalsze-
go prowadzenia do Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej pod nadzorem prokuratury w Dąbrowie 
Górniczej. Postępowanie jest w toku.

Panie Ministrze, uprzejmie proszę o rozpoznanie tej sprawy, a głównie o podjęcie działań zmierzających do 
zobowiązania prezydenta miasta do jak najszybszego rozwiązania problemu.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka



187
16. posiedzenie Senatu w dniach 28 i 29 kwietnia 2016 r. 

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 16. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do okręgowej inspektor pracy w Katowicach Beaty Marynowskiej

Szanowna Pani Inspektor!
Proszę o udzielenie pomocy panu J.K., zam. (…), który był zatrudniony w (…) w (…) od (…) do (…), tj. 

o wydanie zaświadczenia o pracy i wynagrodzeniu Rp-7, które jest konieczne do przedłożenia w ZUS (oddział 
w Rybniku).

Zainteresowany 9 grudnia 2015 r. złożył w (…) wniosek o wydanie tego zaświadczenia. Wniosek został 
przekazany przez (…) do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Centrum Usług Wspólnych, ul. Karolinki 1 
w Katowicach.

Niestety, na każde pytanie o stan sprawy Centrum Usług Wspólnych odpowiada, że ma dużą liczbę takich 
wniosków i termin może się wydłużyć do 3 miesięcy. Upłynęły już 4 miesiące, a sprawa nadal jest niezałatwiona. 
Tymczasem ZUS ponagla wnioskodawcę, który jest w tej sytuacji bezradny.

Uprzejmie proszę o zainteresowanie się sprawą.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Z dniem 1 lipca 2016 r., zgodnie z zapisami ustawy zwanej Loi Macron, zagraniczne firmy wykonujące usługi 
przewozowe na terenie Republiki Francuskiej zostaną zobowiązane do płacenia swoim kierowcom minimum 
9,61 euro/h. Na mocy tej regulacji między innymi polscy przewoźnicy zostaną zobowiązani do zgłaszania 
kierowców z wyprzedzeniem, posiadania na terenie Francji własnego przedstawicielstwa, a także prowadzenia 
dokumentacji w języku francuskim.

W ocenie organizacji zrzeszających polskich przewoźników dla mniejszych przedsiębiorstw oznacza to de 
facto konieczność opuszczenia francuskiego rynku usług transportowych, a w przypadku większych podmiotów 
zdecydowany wzrost kosztów ich działalności, co bezpośrednio przełoży się na konkurencyjność na tym rynku. 
Ponadto zagraniczni przewoźnicy świadczący swoje usługi na terenie Francji będą musieli wypłacać wynagro-
dzenie minimalne na poziomie 9,61 euro/h. Przedsiębiorcy, między innymi polscy, będą dodatkowo musieli 
wypełniać dla swoich kierowców zaświadczenie o oddelegowaniu (ważne minimum 6 miesięcy). Dokument ten, 
zgodnie z przyjętymi regulacjami, będzie musiał być sporządzony w języku francuskim i zawierać dane takie 
jak: adres firmy i kontakt do osób nią zarządzających, oznaczenie systemu ubezpieczeń społecznych, do którego 
odprowadza się składki, informacje dotyczące kierowców, stawki godzinowe brutto wyrażone w euro, wysokość 
diet oraz ryczałtów oraz dane oddziału lub osoby fizycznej pełniącej funkcję przedstawiciela na terenie Francji. 
Jednocześnie w przypadku kontroli przedstawicielstwo przedsiębiorstwa przewozowego zobowiązane będzie 
do przedstawienia aktualnych odcinków wypłat za okres oddelegowania dla każdego zatrudnianego kierowcy.

Szanowny Panie Ministrze, w ocenie organizacji zrzeszających polskie firmy z branży transportowej roz-
wiązania, które wejdą w życie od 1 lipca br. na ternie Republiki Francuskiej, bez wątpienia spowodują znaczący 
wzrost kosztów prowadzenia działalności zagranicznych podmiotów na tym rynku, a w skrajnych przypadkach 
wykluczenie z niego. 

W związku z tym proszę o przedstawienie stanowiska kierowanego przez Pana resortu w przedmiotowej 
sprawie oraz o wskazanie działań podjętych oraz planowanych w tym obszarze, które dorowadzą do zmiany 
stanowiska strony francuskiej i przywrócenia zasad swobodnego przepływu usług wewnątrz Wspólnoty 
Europejskiej.

Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Związek Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych zwrócił moją uwagę na istotną wadę 
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zdaniem związku powinien w niej znaleźć się następujący zapis: 
Agencja Nieruchomości Rolnych powinna przejąć od spółdzielni będącej w likwidacji lub w trakcie podziału 
grunty wraz z infrastrukturą – drogami, kanalizacją, szambami, sieciami wodociągowymi i energetycznymi 
oraz obiektami kotłowni (z wyłączeniem urządzeń), gdy wyżej wymienione stanowiły integralną część danego 
osiedla, wspólnoty.

Nieruchomości te zostały przekazane nieodpłatnie spółdzielniom mieszkaniowym przez ANR z chwilą po-
wołania tych podmiotów. Po ich ponownym przejęciu od likwidowanych spółdzielni ANR powinna, zdaniem 
strony społecznej, przekazać je gminom lub powstającym na bazie spółdzielni wspólnotom mieszkaniowym, 
w przypadku których te nieruchomości stanowią integralną część. Niestety obecnie spółdzielnie sprzedają te 
obiekty wraz z gruntami innym podmiotom, pozbawiając w ten sposób wspólnot np. dróg lub szamb albo żądając 
zapłaty za ich przekazanie. Przykładem jest Lubuska Spółdzielnia Mieszkaniowo-Eksploatacyjna w likwidacji 
z siedzibą w Świebodzinie. W miejscowości Myszęcin sprzedano drogę dojazdową do bloku i pomieszczeń 
gospodarskich oraz kotłownię (mieszkańcy musieli wybudować nową). W miejscowości Staropole wystawiono 
na sprzedaż drogi i plac między blokami a pomieszczeniami gospodarczymi. W Toporowie żąda się zapłaty 
za teren pod plac zabaw, a w Smardzewie pozbawiono wspólnotę mieszkaniową szamba, bo posadowione jest 
na innej działce.

Zdaniem Związku Byłych Pracowników PGR nieruchomości te, jeśli stanowiły integralną część danego 
osiedla, powinny pozostawać do dyspozycji mieszkańców. Zdaniem strony społecznej w przypadku podziału 
spółdzielni ANR powinna przejąć od niej grunty lub drogi i przekazać je wspólnocie lub gminie, a nie sprzeda-
wać. Taka sytuacja negatywnie wpływa na i tak już zmarginalizowane środowisko byłych pracowników PGR. 

Dlatego też uprzejmie proszę Pana Ministra o podjęcie działań związanych z wprowadzeniem do ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego rozwiązań zaproponowanych przez Związek Byłych Pracowników Państwowych 
Gospodarstw Rolnych oraz odpowiedź na pytanie, czy zjawisko sprzedawania przez likwidowane spółdzielnie 
mieszkaniowe nieruchomości należących niegdyś do zasobów ANR jest znane kierowanemu przez Pana resor-
towi i czy znana jest skala tego zjawiska.

Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

W tym oświadczeniu chciałbym przedstawić stanowisko Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie 
Wielkopolskim w sprawie odrzucenia propozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygo-
towywanych w ramach prac Zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece 
zdrowotnej.

Zmiany, jakie chce wprowadzić w toku prac Zespół do opracowania projektu założeń projektu ustawy o pod-
stawowej opiece zdrowotnej, w ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych naruszają zasadę wolności 
gospodarczej, jaką gwarantuje obywatelom Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Propozycja wprowadzenia 
zespołu lekarsko-pielęgniarskiego, w którym lekarz sprawuje funkcję koordynatora przy tworzeniu wspólnych 
list pacjentów dla lekarza, pielęgniarki i położnej, spotkała się ze stanowczym sprzeciwem. Delegaci stoją na 
stanowisku, że nie trzeba zmieniać dotychczasowej ustawy, która precyzyjnie określa zakres obowiązków 
i wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Domagają się utrzymania możliwości oddzielnego kontraktowania 
świadczeń zdrowotnych w ramach poszczególnych zakresów: pielęgniarki POZ, położnej POZ, lekarza POZ oraz 
świadczeń w środowisku nauczania i wychowania. Swoboda działalności gospodarczej zdaniem Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim reguluje wszelkie niejasności dla świadczeniodawców, 
którzy do tej pory zgodnie z obowiązującą ustawą udzielają niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do przedstawionych argumentów, a także 
odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy kierowany przez Pana Ministra resort planuje zastosować rozwiązania, które gwarantowałyby utrzy-
manie się podmiotów gospodarczych kierowanych przez pielęgniarki i położne w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej?

2. Czy rozwiązania te pozwolą w dalszym ciągu zachować finansowanie tych podmiotów przez płatnika 
świadczeń zdrowotnych?

Waldemar Sługocki
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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 licznymi wystąpieniami samorządów województwa zachodniopomorskiego proszę o informację, 

czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi prace dotyczące nowego podziału admini-
stracyjnego kraju i czy zapowiadana nowa koncepcja reformy administracyjnej kraju (w tym województwa 
zachodniopomorskiego) ma szansę realizacji w najbliższym czasie?

Z wyrazami szacunku 
Grażyna Sztark
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Aleksandra Szweda

Oświadczenie skierowane do  ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z prośbą o zainteresowanie się problemami zgłaszanymi w moim biurze przez orga-

nizację związkową, dyrekcję i pracowników Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu 
Śląskim.

Modelowo funkcjonująca placówka, jaką jest centrum, od lat boryka się z problemem niedofinansowania, 
zwłaszcza w obszarze nakładów finansowych na lecznictwo psychiatryczne w zakresie świadczeń w zakładzie 
opiekuńczo-leczniczym (kod świadczenia 5172 w woj. dolnośląskim). Chciałbym zaznaczyć, iż cena za punkt 
w woj. dolnośląskim wynosi jedynie 8 zł i stawia placówkę z naszego terenu w nieporównywalnie trudniejszej 
sytuacji niż centra działające w innych regionach naszego kraju. Stawka ta jest niezmienna od roku 2009. 
Wpływa to zdecydowanie negatywnie na kondycję Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej 
w Stroniu Śląskim.

Biorąc pod uwagę fakt, że placówki bez względu na swoje położenie na terenie kraju muszą umieć odnaleźć 
się w warunkach dyktowanych często przez realia wolnorynkowe, zwracam się do Szanownego Pana Ministra 
z prośbą o rozważnie podwyższenia lub chociaż uśrednienia do cen krajowych stawek za punkt Dolnośląskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ przeznaczonych na wspomnianą placówkę. Wpisywałoby się to doskonale w de-
klarowane w programie PiS wyrównywanie szans w poszczególnych regionach, zrównoważony rozwój, a co 
za tym idzie – zwiększanie dostępności usług medycznych i poprawy ich jakości. Drastycznie niska wycena, 
zdecydowanie odbiegająca od średniej krajowej, stawia Centrum w bardzo trudnej sytuacji, ograniczając moż-
liwości podnoszenia jakości świadczonych usług, i stwarza zagrożenie stałego pogarszania sytuacji finansowej.

Zgodnie z przekazanymi mi informacjami kolejnym problemem dotykającym cały personel WCPD w Stroniu 
Śląskim jest współpraca z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Zarówno dyrekcja, jak i pra-
cownicy oraz kadra lekarska alarmowali mnie, iż poddawani są nierzetelnej ocenie przez rzecznika. W licznych 
pismach kierowanych przez rzecznika oskarżani są o niekompetencję i nieznajomość procedur medycznych. Do 
każdej z interwencji rzecznika personel ustosunkowuje się w wymagany sposób, jednak zaznacza, że funkcjo-
nowanie placówki w atmosferze ciągłych, jego zdaniem nieuzasadnionych, zarzutów staje się bardzo trudne. 
Personel wie, jakie są kompetencje rzecznika, chciałby jednak być traktowany we wszystkich potencjalnych 
konfliktach jako partner do dyskusji, nie zaś jako oskarżony, na którego z góry wydaje się wyrok. Apeluje o po-
szanowanie swojej pracy i prosi Szanownego Pana Ministra o prześledzenie aktywności instytucji rzecznika 
i zbadanie zasadności podejmowanych przez niego działań.

W związku ze zgłaszanymi problemami proszę Szanownego Pana Ministra o podjęcie próby rozwiązania 
problemów zgłaszanych przez środowisko Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu 
Śląskim.

Aleksander Szwed
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

21 kwietnia 2016 r. miałem okazję uczestniczyć w inauguracji obchodów Roku Sienkiewiczowskiego w po-
wiecie tczewskim, która miała miejsce w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza 
w Tczewie. Złożyła się na nią znakomita sesja popularno-naukowa pod hasłem „Henryk Sienkiewicz – hetman 
duchowy Polaków dawniej i dziś”. Jej uczestnikami byli m.in. przedstawiciele władz powiatowych i miejskich, 
duchowni, nauczyciele ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczniowie.

Sesję rozpoczęto projekcją filmu prezentującego najważniejsze informacje na temat życia i twórczości 
Henryka Sienkiewicza.

Zaproszeni goście wygłosili referaty okolicznościowe, podkreślające uniwersalność i ponadczasowość dzieł 
Henryka Sienkiewicza oraz jego umiłowanie do historii, tradycji i polskości. Byli to: prof. UG, dr hab. Józef 
Włodarski z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, prorektor do spraw studenckich (temat: Pomorscy 
bohaterowie w powieści „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza); prof. UG, dr hab. Edward Jakiel z Instytutu 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Historii Literatury (temat: Obraz pierwotne-
go Kościoła w „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza); dr Piotr Koprowski z Zakładu Historii Myśli i Kultury 
Politycznej w Instytucie Historii (temat: Obraz Indian w świetle „Listów z podróży do Ameryki” Henryka 
Sienkiewicza); Piotr Szubarczyk z Biura Edukacji Publicznej Gdańskiego Oddziału IPN (temat: Bohaterowie 
Sienkiewicza w Polskim Państwie Podziemnym); dr Krzysztof Korda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tczewie (temat: Tradycje czytelnicze i obywatelskie Pomorza w czasach Henryka Sienkiewicza 1846–1916).

Za wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny sesji wyrażam swoje uznanie dla Rady Pedagogicznej 
Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie, władz powiatu tczewskiego 
i Klubu Integracji Katolickiej.

Antoni Szymański 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Zostałem poinformowany o bardzo trudnej sytuacji osób dotkniętych chorobą Parkinsona. Nasilające się 

objawy – silne skurcze mięśni, drżenie rąk i nóg – uniemożliwiają chorym codzienne funkcjonowanie. Lekarze 
neurolodzy decydują się zalecić większości pacjentów zakładanie tzw. pompy z apomorfiną podającą regularnie 
Dacepton.

Niestety apomorfina nie jest lekiem refundowanym. Koszt zakupu miesięcznej dawki Daceptonu to od 3 do 
4 tysięcy zł. Ten sposób niwelowania skutków choroby jest najczęściej stosowany wśród tej grupy pacjentów. Na 
uwagę zasługuje fakt szybkich i pozytywnych efektów stosowania pompy. Zmagający się z chorobą Parkinsona 
mogą powrócić do swoich codziennych obowiązków i bez większych wysiłków wykonywać normalne czynności.

Z informacji, które posiadam, wynika, że pacjentów, którzy mogliby potencjalnie skorzystać z wpisania 
Daceptonu na listę leków refundowanych, w skali kraju nie jest dużo. Zatem koszt, którym byłby obciążony 
budżet państwa, nie byłby znaczący. Jeśli dodatkowo zestawić to ze skutecznością przedstawionej terapii, należy 
uznać, że byłaby to realna szansa na przywrócenie niezmiernie cierpiącym szans na normalne życie.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o rozpoczęcie procedury skutku-
jącej objęciem Daceptonu pełną refundacją.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Wcisłę

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

W związku z procedurą przygotowania ustawy – Prawo wodne zwracam się z pytaniem dotyczącym usytuowa-
nia zarządów melioracji i urządzeń wodnych w przedmiotowym projekcie ustawy. W 1999 r. organy administracji 
rządowej w terenie, którymi są wojewodowie, przekazały marszałkom województw jednostki organizacyjne, jakimi 
były zarządy melioracji, wraz ze wszystkimi przypisanymi do nich zadaniami. Przekazanie dotyczyło kadr, majątku, 
wyposażenia itp.

1. Czy aktualnie planowana integracja obejmuje ponowne, powrotne, całościowe ich przekazanie nowo tworzonej 
jednostce, jaką jest Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”?

2. Czy wszyscy pracownicy zarządów melioracji i urządzeń wodnych, postawieni przed koniecznością kolejnej 
zmiany zakładu pracy, znajdą swoje miejsca pracy w nowo tworzonej jednostce?

3. Jeśli tak, to czy warunki przejścia do nowego zakładu pracy są takie same jak w przypadku pozostałych 
beneficjentów tej zmiany, którymi są pracownicy RZGW i KZGW? (W świetle zapisów art. 520–523 pracownicy 
ZMiUW są dyskryminowani i traktowani nierówno, co można uznać za naruszenie art. 32 Konstytucji RP).

Zgodnie z projektem ustawy ochrona przed powodzią jest zadaniem administracji rządowej i samorządowej. 
Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tę okoliczność jest wojewoda, jako terenowy przedstawiciel rządu.

Dział IV rozdział 1 projektu nowej ustawy – Prawo wodne nie określa precyzyjnie, w jaki sposób będzie wskazy-
wany korzystający z infrastruktury przeciwpowodziowej. Dodatkowo regulacja ta wprowadza opłatę, która faktycznie 
może zostać określona jako ukryty podatek. Brak także wskazania, kto będzie decydować o wielkości partycypacji 
konkretnych stron postępowania oraz na podstawie czego będzie wyznaczana wielkość opłaty (w szczególności 
w zakresie ochrony przed suszą lub powodzią).

4. Czy tak nieprecyzyjne zapisy ustawy w pełni zabezpieczą nasz kraj przed ryzykiem i niebezpieczeństwem 
w chwili powodzi?

Województwo warmińsko-mazurskie to przyrodniczo niezwykły teren. Obok krainy tysiąca jezior, rezerwatów 
przyrody, znajduje się tu wiele cieków wodnych, kanałów (w tym o randze światowej), ale również rzadko spoty-
kane, występujące na Żuławach tereny depresyjne. Cechami charakterystycznymi Żuław są występowanie systemu 
odwadniającego oraz bardzo urodzajne gleby. Jest to obszar chroniony wałami przeciwpowodziowymi i odwadniany 
mechanicznie za pomocą pomp. Dominuje tam niezwykle uporządkowany rolniczy krajobraz z rozległymi przestrze-
niami o charakterystycznym układzie kanałów, rowów i dróg. Żuławy Elbląskie zajmują obszar 32 tysiące 793 ha, 
w całości zmeliorowany. Jest to region o najwyższej skali zagrożenia powodziowego, z możliwością wystąpienia 
wszystkich możliwych typów powodzi. To region o niepowtarzalnej budowie geologicznej, rzeźbie terenu, hydros-
ferze i biosferze, czynny gospodarczo dzięki istnieniu osłony przeciwpowodziowej i systemów melioracyjnych. To 
obszar obejmujący w większości tereny depresyjne i przydepresyjne.

Na Żuławach istnienie i funkcjonowanie całej zamieszkanej i użytkowanej przestrzeni zależy wyłącznie od 
sprawności działania systemu melioracyjnego i urządzeń osłony przeciwpowodziowej, gdyż normalny poziom w ob-
wałowanych rzekach i kanałach jest wyższy od rzędnych okalającego terenu. Każde uszkodzenie wałów przeciwpo-
wodziowych może być przyczyną zalania tych terenów o każdej porze roku. Te przyrodnicze wyzwania wymagają 
wyjątkowej dbałości i kontroli, które muszą stworzyć warunki bezpieczeństwa dla tysięcy mieszkańców. Problem jest 
poważny, jako że prognozowane zmiany klimatyczne mogą spowodować zwielokrotnienie zjawisk ekstremalnych, 
w tym silnych sztormowych wiatrów, gwałtownych intensywnych opadów i roztopów.

5. Czy w związku z tym projekt ustawy przewiduje zorganizowanie struktur w sposób, który zapewni miesz-
kańcom depresyjnych terenów Żuław maksymalne bezpieczeństwo powodziowe? (Warto podkreślić, że na tych 
terenach występuje szereg anomalii, przykładem których może być tzw. cofka Zalewu Wiślanego, powodująca 
częste podtopienia).

Jerzy Wcisła 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (DzU 
2015, poz. 1605 z późn. zm.) proszę o udzielenie informacji oraz wyjaśnień dotyczących obowiązku określa-
nia przez senat uczelni liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów, z uwzględnieniem obowiązku 
uzyskania zgody ministra nauki i szkolnictwa wyższego na zwiększenie liczby osób, które uczelnia publiczna 
może przyjąć na studia stacjonarne, o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 8 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym obowiązującym 
od dnia 1 października 2014 r. „senat uczelni określa, w drodze uchwały, liczbę miejsc na poszczególnych 
kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki (…) kierując się zasadą odpowiedzialności za ja-
kość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania ich ze środków publicznych, a także dbając 
o zgodność struktury kierunków studiów z misją uczelni”. Jak wynika z literalnego brzmienia tego przepisu, 
ustawa nie zobowiązuje senatu uczelni do określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów 
finansowanych z budżetu państwa. Taki zapis zawarty był w tym przepisie w brzmieniu obowiązującym przed 
dniem 1 października 2014 r., jakkolwiek zobowiązywał on senat uczelni do określenia liczby studentów sta-
cjonarnych, nie zaś miejsc na dany rok akademicki.

Mając jednocześnie na względzie fakt, iż zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
„zwiększenie ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na dany rok 
akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia stacjonarne na poprzedni rok akademicki nastę-
puje, na wniosek rektora, w drodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego albo w drodze 
decyzji właściwego ministra nadzorującego uczelnię”, uprzejmie proszę o wyjaśnienie.

1. Czy uczelnia publiczna zobowiązana jest do uzyskania zgody ministra nauki i szkolnictwa wyższego 
na zwiększenie ogólnej liczby osób przyjętych na studia stacjonarne powyżej w 2% nawet w sytuacji, gdy 
zwiększenie to będzie wynikać wyłącznie ze wzrostu liczby osób, które będą kształcić się w danej uczelni na 
zasadach odpłatności (cudzoziemców), a więc osób, których kształcenie nie jest finansowane ze środków budżetu 
państwa, czy też uzyskanie zgody ministra dotyczy wyłącznie zwiększenia liczby osób, których kształcenie 
będzie finansowane z budżetu państwa?

2. Czy senat uczelni, podejmując uchwałę na podstawie art. 8 ust. 3, w uchwale tej winien określić łączną 
liczbę miejsc dostępnych na poszczególnych kierunkach studiów obejmującą zarówno planowaną liczbę stu-
dentów pierwszego roku studiów, których kształcenie będzie finansowane z budżetu państwa, jak również 
kształcących się na zasadach odpłatności?

Józef Zając
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Z informacji przekazanych przez chorych, którzy zmagają się z rakiem jelita grubego i z rakiem piersi, 

wynika, że programy lekowe stosowane w tych obszarach po raz kolejny zostały pominięte w najnowszym 
obwieszczeniu refundacyjnym.

Poinformowano mnie również, że obecnie stosowane programy lekowe znacząco odbiegają od standardów 
leczenia w innych krajach europejskich, a pacjenci zmagający się z rakiem jelita grubego czy też z rakiem pier-
si, pomimo wielokrotnych apeli, wciąż nie wiedzą, co ich czeka. Warto dodać, że zmiany postulowane przez 
pacjentów dają szansę na wydłużenie i poprawę jakości ich życia.

W związku z przedstawionymi informacjami zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytania.

1. Na jakim etapie są działania ministra zdrowia zmierzające do wprowadzenia zmian w programach leko-
wych stosowanych w przypadku raka jelita grubego oraz raka piersi?

2. Kiedy minister zdrowia planuje wprowadzić zmiany w istniejących programach lekowych dla wspomnia-
nych obszarów onkologicznych?

Z wyrazami szacunku 
Piotr Zientarski
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