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Porządek obrad

17. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 w dniach 11 i 12 maja 2016 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

2. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

3. Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw.

4. Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r. 1

5. Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej 
w zakresie równego traktowania.

6. Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw.

7. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 35. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Urząd do Spraw Cudzoziemców  ‒ szef Rafał Rogala

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ‒ sekretarz stanu Jarosław Sellin

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ‒ sekretarz stanu Stanisław Szwed 
 ‒ podsekretarz stanu Marcin Zieleniecki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ‒ sekretarz stanu Jakub Skiba

Ministerstwo Sprawiedliwości ‒ podsekretarz stanu Michał Wójcik

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Leszek Skiba

Ministerstwo Zdrowia – podsekretarz stanu Katarzyna Głowala



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Maria Koc, Grzegorz Czelej, Adam Bielan oraz 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo Senatorowie!
Otwieram siedemnaste posiedzenie Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-

szałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senatora 

Aleksandra Szweda oraz senatora Roberta Dowhana. 
Listę mówców prowadzić będzie senator Aleksander 
Szwed.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 
stole prezydialnym.

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

Informuję, że protokół czternastego posiedzenia 
Senatu zgodnie z Regulaminem Senatu jest przy-
gotowany do udostępnienia senatorom. Jeżeli nikt 
z państwa 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 uzupełnienie porządku obrad o punkty: 
ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 
w instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej 
Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych 
przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 
traktowania – i rozpatrzenie go jako punktu piąte-
go; ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw 
– i rozpatrzenie go jako punktu szóstego porządku 
obrad. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawione propozycje.

(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Senator 
Rulewski.)

Pan senator Rulewski zgłasza sprzeciw. Tak?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Wobec którego punktu, Panie Senatorze? Bardzo 

proszę.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Odpowiadam na pytanie pani marszałek: wobec 

nagłego wprowadzenia pod obrady Senatu ustawy 
o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. 
Uzasadniam sprzeciw następująco: wczoraj w try-
bie nagłym odbyło się posiedzenie Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, której jestem 
członkiem, i w trakcie prac komisji Biuro Legislacyjne 
zgłosiło co najmniej 24 uwagi i wiele propozycji 
zmian. Również, że tak powiem, główny gestor IPN, 
którego dotyczy ustawa, zgłosił podobną liczbę uwag. 

W związku z tym, że w tych uwagach pojawia się 
stwierdzenie, że ustawa jest dziurawa i nie będzie 
mogła być stosowana, uważam, Pani Marszałek, że 
Wysoka Izba nie jest w stanie rozstrzygnąć o losach 
tej ustawy na tym posiedzeniu. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Wobec sprzeciwu i uzasadnienia, jakie złożył pan 

senator, przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wioną przeze mnie propozycją dotyczącą wprowadze-
nia pod obrady ustawy o zmianie ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych 
ustaw.

Kto z państwa jest za wprowadzeniem tego punktu 
do porządku obrad?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów, 52 – za, 24 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 1)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, punkt 

został wprowadzony do porządku obrad. Dziękuję 
bardzo.

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(wicemarszałek M. Koc) decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 14 września 
2015 r.

Ustawa przede wszystkim wydłuża z 7 do 45 dni 
termin na przekazywanie informacji o możliwych 
zagrożeniach dla obronności lub bezpieczeństwa pań-
stwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego spowodowanych ewentualnym wjazdem i poby-
tem przesiedlanego lub relokowanego cudzoziemca 
na terytorium Polski. Ustawa zakłada, że dokonanie 
przesiedlenia lub relokacji nie będzie możliwe, jeżeli 
szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców otrzyma choć-
by jedną informację potwierdzającą możliwość wy-
stąpienia zagrożenia dla obronności lub bezpieczeń-
stwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Ustawa jednocześnie rezygnuje z obo-
wiązującego obecnie domniemania, iż nieprzekazanie 
informacji w terminie oznacza brak takiego zagroże-
nia. Ostatnia zmiana przewiduje, że szef Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców nie będzie składał wniosku 
o przekazanie informacji o możliwym zagrożeniu dla 
obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w stosunku 
do cudzoziemca, który nie ukończył 13 lat.

Ustawa była przedmiotem posiedzenia komisji pra-
worządności i została przyjęta jednogłośnie. Również 
jednogłośnie została przyjęta poprawka legislacyjna.

Był poruszany temat, dlaczego te uregulowania 
nie dotyczą cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 
roku życia. Otrzymaliśmy odpowiedź, że jest to, po 
pierwsze, zgodne z regulacjami Unii Europejskiej, 
a po drugie, z innymi przepisami, które nie są akurat 
w tej ustawie. Jest to, zgodnie z referatem prezesa 
urzędu, którego wysłuchaliśmy, regulacja dostosowu-
jąca nasze przepisy do przepisów Unii Europejskiej. 

Jeżeli chodzi o Biuro Legislacyjne, to Biuro 
Legislacyjne zarekomendowało jedną poprawkę, 
która to poprawka została, tak jak powiedziałem, 
jednogłośnie przyjęta w głosowaniu na posiedzeniu 
komisji. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grze-
gorz 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?

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Czy to wy-

dłużenie z 7 do 45 dni, bo 45 dni to jest dużo, to jest 
dość długi czas, biorąc pod uwagę to, jak to było do-

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

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek obrad 
siedemnastego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej IX kadencji.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 
dziś o godzinie 12.15 zostanie zarządzona półgodzin-
na przerwa na otwarcie wystawy „Europa w rodzinie. 
Ziemiaństwo polskie w dwudziestym wieku”.

Jutro o godzinie 12.00 nastąpi otwarcie wysta-
wy „35 lat działalności Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego «Solidarność» Rolników 
Indywidualnych”.

Informuję, że głosowania zostaną przeprowadzone 
jutro.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 144, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 144 A.

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

Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
(Senator Sprawozdawca Aleksander Pociej: Pani 

Marszałek! Wysoka Izbo! Ustawa…)
(Rozmowy na sali)
Chwileczkę, Panie Senatorze.
Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę. Proszę 

o zajęcie miejsc i proszę o ciszę, tak abyśmy mogli 
wysłuchać sprawozdania pana senatora.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajęcie miejsc.
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo Senatorowie, proszę o zajęcie 

miejsc i proszę o ciszę.
(Senator Sprawozdawca Aleksander Pociej: 

Dziękuję…)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Aleksander Pociej:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziem-

com ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zmienia przepisy dotyczące zasad przesiedlania i re-
lokacji cudzoziemców. Zgodnie z uzasadnieniem 
projektu ustawa ma na celu dostosowanie przepisów 
ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej do postanowień 
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Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(senator P. Florek) Panie Ministrze, zapraszam tutaj, do mównicy.
Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie. Uważam, że ta 

ustawa to jest dobra inicjatywa, jeśli chodzi o wa-
runki, które muszą być spełnione, żeby Polska 
strona miała możliwość zapewnienia maksymalnej 
ochrony i bezpieczeństwa publicznego w naszym 
kraju, bo to jest obowiązek konstytucyjnych władz 
Rzeczypospolitej.

Ale proszę powiedzieć, czy w pana ocenie, czy 
w ocenie rządu ta ustawa daje pełną gwarancję. 
Chodzi mi o sytuacje, w których później mogłoby się 
okazać, że brak jakiejś informacji spowodował trudne 
do przewidzenia skutki. Czy to niebezpieczeństwo 
zostało w tej ustawie wyeliminowane? Czy ta ustawa 
po prostu zapewnia pełną kontrolę stosownych służb 
i administracji publicznej nad bardzo skomplikowa-
nym i trudnym procesem, jakim jest ta kwestia, która 
jest podnoszona obecnie w dyskusji europejskiej? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jakub Skiba:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, bardzo bym chciał odpowiedzieć 

twierdząco na pana pytanie, jednak mogę powiedzieć 
tylko tyle i aż tyle, że jest to narzędzie, które znako-
micie wzmacnia potencjał weryfikacyjny. Oczywiście 
w tak trudnych sprawach, jak zapobieganie najgor-
szym nawet przejawom patologii w postaci terro-
ryzmu czy jakiejś zorganizowanej przestępczości, 
całkowitej pewności niestety mieć nie można. Ale 
z całą pewnością 45 dni plus 14 dodatkowych dni, 
które służby mogą wykorzystać, znakomicie wzmac-
nia efektywność tego sprawdzania.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o kolejne pytanie.

Senator Jan Maria Jackowski:
W takim razie ja bym chciał jeszcze dopytać, jak 

wygląda współpraca międzynarodowa w ramach 
państw Unii Europejskiej między stosownymi służ-

tychczas… Przy czym zachowany został ten zapis, że 
można przedłużyć o kolejne 14 dni. Dotychczas było 7 
plus 14, teraz jest 45 dni plus 14. Wiem z doświadcze-
nia, że oczekiwanie na tę informację zawsze trwało. 
W tej chwili jest ten przepis, który mówi o tym, że 
wszystkie służby, czyli komendant główny Straży 
Pożarnej, Policji, agencji, muszą w tym terminie 
przekazać taką informację, co oznacza, że nie trzeba 
będzie czekać, jeżeli takiej informacji nie będzie.

W związku z tym mam pytanie, skąd te 45 dni. 
Czy to wynika z przepisów unijnych? Pytam, bo 
biorąc pod uwagę nasze obecne możliwości, jest to 
mimo wszystko długi okres oczekiwania. Chciałbym 
zapytać, z czego to wynika.

Senator Aleksander Pociej:

Z tego, co pamiętam, argument był taki, że okres 
45 dni będzie pozwalał w sytuacji, gdy takich zapytań 
może być kilkaset naraz, na udzielenie odpowiedzi 
w zadanym terminie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zadawanie pytań. Nie widzę chętnych.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
wewnętrznych i administracji.

Chciałbym powitać pana ministra Jakuba 
Skibę, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, oraz szefa Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców, pana Rafała Rogalę.

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Jakub Skiba: Wobec 
wnikliwego przedstawienia sprawy przez pana sena-
tora sprawozdawcę nie wydaje się to konieczne, więc 
jeżeli pan marszałek uzna, że nie ma takiej potrzeby, 
mogę odstąpić od tej czynności.)

Ma pan minister takie prawo, oczywiście nie obo-
wiązek. 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?

Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.
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Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(senator J.M. Jackowski) najlepiej by było, gdyby to było jasno sprecyzowane, 
tak żeby nie było wątpliwości, do kogo się występu-
je. Czy nie szło tego doprecyzować w tej ustawie do 
końca?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jakub Skiba:
Te najważniejsze organy, które tutaj wchodzą 

w grę i które z zasady posiadają takie informacje, 
są wymienione enumeratywnie, niemniej jednak są 
inne jednostki, które mogą być bardzo przydatne 
w ustalaniu… I tak np. inspektorat kontroli skarbowej 
w Ministerstwie Finansów. Takie informacje mogą 
płynąć także z agencji wywiadu, kontrwywiadu, z róż-
nych innych służb. Ta otwarta formuła daje szefowi 
urzędu prawną możliwość występowania również do 
innych organów. Wydaje się, że jest to sformułowanie 
dużo korzystniejsze, uwzględniające realia związane 
z potrzebą zachowania bezpieczeństwa.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jakub Skiba: Dziękuję 
bardzo.)

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

się do głosu.*
Nie mamy wniosków o charakterze legislacyjnym.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz usta-
wy o swobodzie działalności gospodarczej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 150, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 150 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Wiesława 
Dobkowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

* Przemówienie złożone do protokołu - w załączeniu.

bami i administracjami w tej sprawie. Gdyby pan 
minister mógł przedstawić, jakie są procedury w tym 
zakresie… Przyznam, że nie wiem, jak to funkcjo-
nuje. Bardzo bym prosił o odpowiedź na to pytanie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Jakub Skiba:
Zasada solidarności zobowiązuje wszystkie pań-

stwa do brania czynnego udziału w tych działaniach, 
wymieniania się informacjami pomiędzy służbami. Ta 
współpraca oczywiście się dokonuje. Polska jest ogni-
wem tej współpracy i otrzymuje informacje ze strony 
różnorakich służb innych państw, jak i te informacje 
przekazuje. Oczywiście to nigdy nie jest tak, że jeste-
śmy całkowicie zadowoleni z tej współpracy. Są pewne 
uwarunkowania wynikające, jak by to powiedzieć, 
z intencji zachowania przez służby dużej autonomii 
w tej sprawie, co ma również swoje odzwierciedlenie 
w wymiarze operacyjnym. Chodzi o to, żeby te najbar-
dziej cenne informacje, że tak powiem, zachowywać 
w należytej ochronie. Myślę, że Wysoka Izba rozumie 
doskonale, o co tutaj chodzi. W związku z powyż-
szym istnieje stały postulat, dyskutowany na posie-
dzeniach Rady JHA, czyli Rady do Spraw Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, wzmacniania 
współpracy i pełnej wymiany tych informacji. Polska 
absolutnie akceptuje tę kwestię i docenia wagę tego 
zagadnienia. Niebezpieczeństwo terroryzmu niestety 
nie zmniejsza się, w dalszym ciągu jest ogromne, i jest 
to czynnik ogromnie mobilizujący w tej sprawie. Jest 
bardzo wiele różnych porozumień międzynarodowych, 
są instytucje w postaci Europolu i innych organizacji, 
agencji ogólnoeuropejskich, które tę współpracę umoż-
liwiają. Są wreszcie bazy danych, w których należy 
wszystkie te informacje umieszczać. Summa summa-
rum można powiedzieć, że poziom tej wymiany jest 
znaczny, ale wciąż należy dążyć do jego polepszenia.

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

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców występuje do 

Komendy Głównej Straży Granicznej, Policji i Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego… I dalej mamy zapis: 
a w razie potrzeby także do innych organów. 

Mam pytanie, czy nie można było jakoś sprecyzo-
wać tych inny organów, jakoś to enumeratywnie… Bo 
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zakresie, ile budżet państwa na tym zyska. Przewiduje 
się, że około 2 miliardów zł. Były podane przykłady, 
że np. w Portugalii, kiedy podobna ustawa weszła 
w życie, szara strefa się zmniejszyła z 19,5% do 17,6%. 
W Hiszpanii z kolei… Tam jest limit 3,5 tysiąca euro, 
czyli około 10 tysięcy zł, tak więc mniej niż u nas. 
Tam szara strefa zmniejszyła się z 19,2% do 18,6%.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Na posiedze-
niu dwóch połączonych komisji padła ze strony Biura 
Legislacyjnego propozycja zmiany legislacyjnej, 
która miała doprecyzować… Chodziło w zasadzie 
o uściślenie jednego zapisu. Senatorowie nie podjęli 
jednak inicjatywy. 

W związku z tym połączone komisje rekomendują 
Wysokiej Izbie uchwałę o przyjęciu ustawy bez po-
prawek. Na posiedzeniu komisji 8 senatorów było za 
jej przyjęciem, 1 się wstrzymał od głosu. Dziękuję.

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?

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, jaka jest różnica 

między zaliczeniem w koszty działalności gospodar-
czej wydatku gotówkowego i wydatku bezgotówko-
wego?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:
Jeżeli wszystko jest zgodnie z prawem, to różnicy 

nie ma. Ale tutaj chodzi o to, że przy transakcjach 
gotówkowych, jeżeli ten, który płaci, czyli płatnik, 
wyda na zakup czegoś czy zapłaci za usługę… po 
prostu zapłaci gotówką powyżej tego limitu, to wów-
czas nie będzie mógł tego wliczyć do kosztów uzy-
skania przychodu w działalności gospodarczej. Jeżeli 
przedsiębiorca po prostu zapłaci gotówką. Ale to nie 
dotyczy tych, którzy przyjmą gotówkę. Jeżeli ktoś 
przyjmie wyższą kwotę w gotówce, to wtedy w ogó-
le przychody… To nie dotyczy przychodów, tylko 
kosztów uzyskania przychodów, czyli po prostu tych, 
którzy płacą, dotyczy płatników.

Senator Sprawozdawca  
Wiesław Dobkowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie, w imie-

niu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, usta-
wę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej.

Ustawa ta zmienia zasady dokonywania płatności 
związanych z wykonywaną działalnością gospodar-
czą. Ustawa wprowadza zmiany w trzech ustawach, 
tj. w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, 
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych. W zakresie pierwszej wymienionej przeze 
mnie ustawy zmiana polega na tym, że przewidu-
je się możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania 
przychodu… Nie, przepraszam, to dotyczy drugiej… 
Pierwsza zmiana to jest zmniejszenie limitu wartości 
transakcji, w ramach których wykonywane płatności 
powinny odbywać się za pośrednictwem rachunku 
płatniczego, zgodnie z dotychczasowymi przepisa-
mi – rachunku bankowego. Obecnie limit wynosi 
15 tysięcy euro. Ustawa zmniejsza go do 15 tysięcy zł, 
czyli około 4 razy.

Następne zmieniane ustawy to ustawa o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa 
o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiany 
w tych ustawach będą polegały na możliwości zali-
czenia do kosztów uzyskania przychodów tylko tej 
części dokonanej płatności, która w ramach transakcji 
przekraczającej limit z ustawy o swobodzie działalno-
ści gospodarczej dokonana została za pośrednictwem 
rachunku płatniczego.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 
2017 r.

Są jeszcze przepisy przejściowe, które stanowią, że 
nowy limit wartości transakcji dotyczyć ma transakcji 
zawartych po dniu wejścia ustawy w życie. Nowe 
zasady dotyczące kosztów uzyskania przychodu mają 
objąć płatności dokonywane od roku podatkowego 
rozpoczynającego się po 31 grudnia 2016 r., z tym że 
jeżeli chodzi o płatności wynikające z transakcji za-
wartych przed dniem wejścia ustawy w życie – tylko 
w przypadku transakcji nieprzekraczających limitu 
z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Nowe zasady związane z korektą nie znajdą za-
stosowania do płatności dotyczących kosztów już 
zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu przed 
dniem wejścia w życie ustawy.

Jaki jest cel omawianej ustawy? Ustawa ma po 
prostu ograniczyć tak zwaną szarą strefę. Na posie-
dzeniu komisji była dyskusja o tym, w jakim to będzie 
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Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze! Po pierwsze, chciałbym, żeby pan 
poinformował Wysoką Izbę, jakie było stanowisko 
korporacji skupiających przedsiębiorców, gdy idzie 
o tę ustawę.

A po drugie, bo tego elementu jednak zabrakło 
w pana sprawozdaniu, chciałbym zapytać, czy wszy-
scy dobrze rozumiemy szarą strefę. Szara strefa to są 
obroty nieewidencjonowane. Czy płatność gotówko-
wa za każdym razem jest obrotem nieewidencjono-
wanym? No nie, przecież jest obowiązek posiadania 
kasy fiskalnej i zarejestrowania płatności gotówko-
wych. Wobec tego wydaje mi się, że jest to raczej 
ograniczenie swobody działalności gospodarczej ani-
żeli szansa na likwidację szarej strefy. Droga do tego 
powinna być inna, powinno się tam dojść zupełnie 
inną ścieżką.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:

A więc na posiedzeniu komisji było stanowisko… 
To chyba przedstawiciele stowarzyszenia rzemiosł za-
dawali wiele pytań, ale oni z początku po prostu jakby 
nie do końca rozumieli ustawę, to znaczy to, jaki to 
jest zakres ustawy. Mylili na przykład przedsiębior-
ców z nieprzedsiębiorcami. Dopiero po wyjaśnieniach 
się okazało, że chodzi tylko o przedsiębiorców, tylko 
o płatników. Nie o tych, którzy otrzymują zapłatę, 
tylko o tych, którzy płacą, chodzi o to, że oni nie mogą 
opisać do końca uzyskanych przychodów.

A jeżeli chodzi o to, czy to jest szara strefa, czy 
to nie jest szara strefa… No, z doświadczeń innych 
krajów jednak wynika, że szara strefa dzięki takim 
regulacjom częściowo się obniżyła. Była też mowa 
o tym, że w Polsce odzyskuje się tylko około 1,6% 
ogólnej wartości wszystkich, powiedzmy, nadużyć, 
że prawo jest nieskuteczne i egzekucja jest niesku-
teczna, jeżeli chodzi o likwidację nadużyć. Tylko 
bardzo niewielka ich liczba jest wykrywana. Ja myślę, 
że to nie jest jedyne działanie rządu prowadzone po 
to, żeby ograniczyć szarą strefę, to tylko jeden z ele-
mentów, a na pewno będą jeszcze inne. Myślę, że 
sprawa VAT… Wiadomo, że jeżeli chodzi o VAT, to 
jest to sprawa głośna, mająca wyższą rangę i większy 
ciężar. Czy będzie ograniczona swoboda działalności 
gospodarczej? Nie sądzę, żeby w ten sposób – jeżeli 
przedsiębiorcy nie będą mogli przeprowadzać pomię-
dzy sobą transakcji, opłacanych w gotówce, więk-
szych niż 15 tysięcy zł – ograniczyło się działalność 
gospodarczą. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o zadanie pytania, w kolejności… Pan se-
nator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawozdawco! 

Ja mam podobne pytanie. Chodzi mi o sankcje za nie-
stosowanie się do tego limitu. No bo limit się zmienia, 
zmniejsza się czterokrotnie, i w związku z tym była 
mowa o sankcjach tego typu, że nie będzie można 
tego wrzucić sobie w koszty. Ja tak się zastanawiam 
nad tym, jak to będzie możliwe proceduralnie, że 
będę mógł sobie wrzucić w koszty albo nie będę mógł 
wrzucić w koszty, jeżeli naruszę te przepisy. W jaki 
sposób? Czy ja będę musiał, nie wiem, fakturę, kopie, 
dokumenty dołączyć do tego? Bo samo techniczne 
rozliczenie… To będzie pewnym problemem, widzę, 
jeżeli… 

Mówimy o sankcjach, ale jak te sankcje wyegze-
kwować? Jak to podczas kontroli będzie miało wy-
glądać? Ja tutaj widzę pewien problem.

Senator Wiesław Dobkowski:
No tak, ja też pewien problem widzę. Na pewno 

będzie kłopot, na pewno będzie to związane ze zwięk-
szeniem biurokracji, ale po prostu trzeba wybrać, 
czy warto ograniczać szarą strefę. To nie jest akurat 
główna, powiedzmy, baza, jeżeli chodzi o szare strefy, 
ale gdzie tylko możliwe, powinno się to robić.

W ogóle to ja się dziwiłem, bo tam były, powiedz-
my… Jedno stowarzyszenie było przeciwko temu. 
Dziwię się, bo w obecnej dobie to chyba się będzie 
dążyło do tego, żeby wszystkie transakcje pomiędzy 
przedsiębiorcami… Tu jeszcze zaznaczam: pomię-
dzy przedsiębiorcami. Bo były też pytania, czy je-
żeli np. chcemy kupić samochód gdzieś z komisu za 
gotówkę, to czy możemy kupić. Jeżeli to jest osoba 
prywatna, czyli jeżeli to nie jest przedsiębiorca, to 
może takich transakcji dokonywać. To obowiązu-
je tylko i wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami. 
Przedsiębiorcy mają oczywiście swoją sprawozdaw-
czość itd. To, w jaki sposób to będzie kontrolowa-
ne, to już jest sprawa techniczna. Tego tematu nie 
omawialiśmy tak szczegółowo, sądzę, że na pewno 
będzie więcej biurokracji niż do tej pory. Ale wydaje 
mi się, że warto to robić, a w przyszłości na pewno 
dojdzie do tego, że płatności pomiędzy przedsiębior-
cami będą dokonywane w zasadzie tylko przelewem. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o zadanie pytania pana senatora Augustyna.
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miętam dokładnie, a taki limit ograniczający, czyli te 
15 tysięcy zł, to był już w latach 1993–2004. Dopiero 
później, po 2004 r. zwiększono…

(Senator Leszek Czarnobaj: W 2005 r. został zmie-
niony. Nie wiem, kto to zrobił.)

W 2004 czy 2005 r. zostało to zmienione na 15 ty-
sięcy euro. Nie wiem dlaczego. Teraz jest powrót do 
tego, co było. Ja sądzę, że w przyszłości ten limit 
będzie jeszcze zmniejszony. Na razie prawdopodobnie 
rząd chce zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało, czy 
rzeczywiście szara strefa będzie zmniejszona i czy 
będą jakieś poważne problemy z ograniczeniem dzia-
łalności gospodarczej. A jeśli chodzi o szczegóły, to 
proponowałbym, żeby pan jeszcze po prostu zapytał 
przedstawicieli rządu, bo oni na pewno dokonali głęb-
szej analizy niż my.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Dowhan. Proszę o pytanie…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, jeśli 

można, bo pan senator nie odpowiedział…)
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pan senator, opisując atmosferę, nie odpowiedział 

mi na drugie pytanie, dlaczego senatorowie PIS nie 
uwzględnili, chociaż dla przyzwoitości, żadnej po-
prawki zgłoszonej przez polskich rzemieślników.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, nie tylko senatorowie Prawa 

i Sprawiedliwości, ale również przedstawiciele 
Platformy Obywatelskiej. Nikt nie podjął poprawek, 
nikt nie przedstawił poprawek, które zaproponowali 
rzemieślnicy. Nikt ich nie przyjął za swoje i nikt nie 
poddał pod głosowanie. W efekcie, tak jak powie-
działem, ustawa została przyjęta, przy czym 8 sena-
torów było za, 1 wstrzymał się od głosu, nikt nie był 
przeciw. Dziękuję.

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

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, poza tymi licz-

bami, ile było za, ile było przeciw, ja tak naprawdę 
nie mogę zrozumieć tych odpowiedzi. Są one na tyle 
nieprecyzyjne… Chociażby na pytanie pana senatora 
Augustyna, o co ja też chciałem zapytać… 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Pan senator Czarnobaj, proszę o pytanie.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Senatorze Sprawozdawco! 

Dwa krótkie pytania. Pierwsze dotyczy odpowiedzi, 
którą pan senator przed chwilą udzielił, bo ja też by-
łem na posiedzeniu komisji. 

Czy ja dobrze zrozumiałem pana wypowiedź, że 
po tłumaczeniach, które przedstawiciele ministerstwa 
przedłożyli w komisji, polscy rzemieślnicy wyszli 
z posiedzenia tej komisji zadowoleni? To chyba byli-
śmy na innym posiedzeniu, Panie Senatorze. To jest 
pierwsze pytanie, odnoszące się do pana odpowiedzi.

I drugie pytanie. Nie zdążyłem go zadać w komi-
sji, bo nie było możliwości, więc postaram się tu to 
zrobić. Dlaczego żadna z sugestii, z próśb polskich 
rzemieślników nie została w żaden sposób uwzględ-
niona podczas głosowania, podczas debaty komisji? 
Czy mieliście państwo prikaz przyjmować to bez 
poprawek, czy uważaliście, że propozycje polskich 
rzemieślników są złe?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:
Panie Senatorze, byliśmy w tej samej komisji, na 

pewno…
(Senator Leszek Czarnobaj: No, to dobrze.)
Ja nie stwierdziłem, żeby byli zadowoleni, że wy-

szli zadowoleni, bo oni cały czas mieli wątpliwości. 
Jednak mogę powiedzieć, że te wątpliwości zostały 
częściowo rozwiane i już tak mocno nie byli przeciw-
ko. Tyle mogę powiedzieć. Jednak do końca nie byli 
przekonani, więc rozumiem pana…

(Głos z sali: Byliśmy na dwóch różnych posie-
dzeniach.)

(Wesołość na sali)
Nie byli przekonani… Ja nie wiem, dlaczego. Ja się 

bardzo dziwię, bo przecież w przyszłości na pewno… 
To znaczy wszystko zmierza w tym kierunku, że 
transakcje między przedsiębiorstwami będą w przy-
szłości realizowane tylko przelewami. Zresztą nie 
tylko między przedsiębiorstwami, ale również między 
osobami fizycznymi – po prostu coraz mniej jest go-
tówkowych transakcji. Tak że ja się bardzo dziwię… 
Mogę powiedzieć, że nie idziemy wstecz, do czasów 
króla Ćwieczka, tylko chyba idziemy z postępem. 
Trzeba po prostu iść do przodu. Takie limity z tego, 
co pamiętam, to były już chyba w roku 1993, nie pa-
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(senator R. Dowhan) jakieś dobro – przykładowo zestaw mebli w Desie, 
który kosztuje 20 czy 30 tysięcy zł – to będzie musiał 
zapłacić w drodze przelewu? Teraz już rozumiem, że 
nie, bo chodzi o rozliczenia tylko i wyłącznie pomię-
dzy przedsiębiorcami. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję.
Co do pierwszej części, ja nie sądzę… Mówił 

pan… To znaczy w pewnym stopniu pan senator sam 
sobie zaprzecza. Mówił pan o jakichś drobnych zaku-
pach. No więc jeżeli przedsiębiorcy handlują pomię-
dzy sobą, ktoś kupuje coś za kwotę do 15 tysięcy zł, 
to ja uważam, że jest to drobny zakup. A powyżej 
tego to już nie jest on taki drobny. I po prostu w tym 
zakresie na razie ustawa przewiduje, że do wartości 
15 tysięcy zł będzie można kupować i, jak pan po-
wiedział, z ręki do ręki… A tylko przy wyższych 
wartościach… No, tak też można coś kupić, można to 
robić, ale nie można będzie tego wpisać do kosztów 
uzyskania przychodu. 

Ja nie sądzę, że drobne zakupy to zakupy powyżej 
15 tysięcy… Może dla pana tak, ale ja uważam, że to 
nie jest już drobny zakup, tylko taki trochę bardziej 
średni zakup. Ale jeszcze raz powtarzam, że to nie 
dotyczy relacji między np. przedsiębiorcami i nie-
przedsiębiorcami.

Tu dodam, bo może nie wszyscy w tym się orien-
tują, co to jest przedsiębiorca. A więc począwszy od 
spółek kapitałowych – to znaczy od spółki akcyjnej 
i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – po spół-
kę osobową, czyli to są spółki jawna, komandytowa, 
komandytowo-akcyjna, partnerska… I to są przed-
siębiorcy. Przedsiębiorcą jest również osoba fizyczna 
prowadząca działalność. Spółka cywilna, jak pamię-
tam, nie jest przedsiębiorcą, bo to jest umowa.

I właśnie spółki cywilne też będą mogły takie 
transakcje zawierać, ponieważ one nie są przedsię-
biorcami. Czyli osoby fizyczne, spółki, jak również 
spółki cywilne będą mogły płacić gotówką powyżej 
tej wskazanej wartości. Dziękuję.

(Senator Aleksander Pociej: Ja bym chciał, żeby 
odpowiedź na to pytanie ewentualnie doprecyzował 
ktoś z ministerstwa. Chodzi o ten temat spółki cy-
wilnej…)

Dobrze.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Oczywiście.
Proszę o zadanie pytania pana senatora 

Rulewskiego.

Przede wszystkim czy były przeprowadzone kon-
sultacje z przedsiębiorcami? Chcę też usłyszeć, jakie 
opinie wpłynęły od jakich organizacji. Czy to było, 
nie wiem, od Lewiatana czy od BCC, czy innych 
grup, które działają i zrzeszają przedsiębiorców? Tu 
chciałbym uzyskać precyzyjną odpowiedź, bo to też 
jest wiążące dla tego punktu.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję.
Z tego, co pamiętam, to był Związek Rzemiosła 

Polskiego. Ja nie spotkałem się z innym stanowiskiem. 
Być może nie pamiętam. Byli tylko przedstawiciele 
tego stowarzyszenia, o którym mówiłem. Dość długo 
przedstawiali swoje stanowisko i raczej na początku 
mieli sceptyczny stosunek, ale potem, po wyjaśnie-
niach, ten stosunek był coraz mniej sceptyczny.

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

Senator Aleksander Pociej:
Chciałbym zacząć od tego, że bardzo się cieszę, 

że dyskusja na temat tego punktu jest pod egidą pana 
marszałka, z którym mieliśmy przyjemność w po-
przedniej kadencji tworzyć Parlamentarny Zespół 
do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz 
z troską pochylać się nad dolą przedsiębiorców. To 
gwarantuje najwyższy merytoryczny poziom naszej 
dyskusji.

Poza tym chciałbym delikatnie odnieść się pole-
micznie do stwierdzenia senatora sprawozdawcy od-
nośnie do tego, czy to ograniczy, czy nie ograniczy… 
Na pewno ograniczy, ponieważ transakcje gotów-
kowe pomiędzy małymi przedsiębiorcami wynikają 
głównie stąd, że w umowie sprzedaży… Najczęściej 
w takich małych transakcjach chodzi o to, żeby to 
było z ręki do ręki. W momencie, kiedy wprowadzimy 
transakcję przelewową, oderwiemy od siebie te dwie 
czynności. I to naraża na pewne skutki niewywiąza-
nia się jednej bądź drugiej strony z transakcji. A więc 
nie ma co tutaj polemizować na temat tego, czy to 
ograniczy… Ograniczy troszeczkę albo, w przypad-
ku niektórych, bardzo znacznie, ponieważ taki, jak 
powiedziałem, jest sposób ich działania.

A co do pytania, które chciałem zadać… Pan se-
nator niejako po drodze już na nie odpowiedział. Ja 
chciałem się upewnić co do tego: jeżeli ktoś kupuje 
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może konkurować ten, który reguluje wszystkie zo-
bowiązania, z tym, który – powiedzmy – tego unika? 
Wobec tego ta ustawa częściowo ma na celu również 
zwiększenie konkurencji między przedsiębiorcami. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej chętnych do zadawania pytań.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister finansów. 
Witam serdecznie pana ministra Leszka Skibę.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: Mogę, bo, jak rozumiem, będą jeszcze 
pytania…)

To zapraszam.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! 

Rozumiem, że będą jeszcze pytania, które zostały 
zgłoszone. Powiem tylko o dwóch, może trzech kwe-
stiach, które są naprawdę istotne w przypadku tej 
ustawy.

Ustawa rzeczywiście ma kilka celów. Po pierwsze, 
ma doprowadzić do tego, aby, jak mówił tu pan sena-
tor, zdrowa i uczciwa konkurencja między przedsię-
biorcami była w Polsce prawdziwa. Widzimy, że część 
przedsiębiorców, unikając opodatkowania, ma pewną 
przewagę nad innymi przedsiębiorcami. W związku 
z tym to niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie 
uczciwych przedsiębiorców, którzy po prostu chcą 
uczciwie płacić podatki i widzą, że czasami prze-
grywają – i prowadzi to do bankructw, do likwidacji 
miejsc pracy – właśnie z tymi, którzy są nieuczciwi. 
Więc konkurencja w sektorze przedsiębiorstw jest 
istotna.

Z drugiej strony oczywiście liczymy na to, że 
ograniczenie szarej strefy przyniesie wpływy po-
datkowe. Ale drugim elementem jest to – warto o tym 
pamiętać – że ta ustawa nie jest wielką rewolucją, bo 
tak naprawdę w ustawie o swobodzie działalności 
gospodarczej jest zapisane, że przedsiębiorcy powinni 
przyjmować płatności związane z działalnością go-
spodarczą lub dokonywać ich za pomocą rachunku 
płatniczego przedsiębiorcy. Rachunku płatniczego, 
czyli rachunku bankowego lub rachunku innej insty-
tucji finansowej, np. SKOK. Można powiedzieć, że 

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję.
Czy podczas prac komisji rozważano korzyści, 

jakie płyną z tego dla wszystkich – i dla tych, któ-
rzy muszą utrzymywać pogotowie kasowe w kasach, 
zabezpieczać gotówkę, i dla tych, którzy są ofiarami 
napaści… Bo skoro przyjmuje się, że można mieć 
olbrzymie sumy w kieszeni, w domu, to oznacza to 
przecież, że prowokuje się do napaści, a nawet ozna-
cza to możliwość posiadania broni, żeby się bronić. 
I tu, jak powiedział mój szlachetny i dobrze wykształ-
cony kolega senator Czarnobaj, liczy się to – tylko 
czy to jest prawda? – że korzyść z prowadzenia tego 
nowoczesnego… No, raczej już tradycyjnego, a nie 
nowoczesnego, bo w nowoczesnym sposobie jest już 
inna waluta – bitcoin. W każdym razie ta korzyść to 
ma być 1% produktu brutto. Czyli o 1% my wszyscy 
będziemy bogatsi, przy czym będzie jeszcze zabezpie-
czenie życia, zapewnienie bezpieczeństwa, eliminacja 
prawie do końca sposobu „na wnuczka” – bo świat 
przestępczy żeruje właśnie na zacofanej technice.

I tu pytanie: czy celem rządu było pozyskanie 
wpływów budżetowych, czy też wzrost jakości ży-
cia? To jedno pytanie.

I drugie pytanie. Jak obcokrajowcy, zagraniczne 
podmioty gospodarcze, będą realizować na rynku 
polskim takie operacje, skoro dysponują przecież 
euro, dolarem czy jakąś inną walutą?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:
Panie Senatorze, pan sam sobie odpowiedział na 

pytanie. Bo rzeczywiście ryzyko jest większe, gdy go-
tówkę trzyma się w pończosze albo ma się ją w ręku, 
gdy dokonuje się transakcji gotówkowej. Wtedy jest 
dużo większe ryzyko napaści itd. A więc ta ustawa 
na pewno jest z korzyścią w ogóle dla bezpieczeń-
stwa obywateli, którzy po prostu będą mogli mniejsze 
kwoty płacić gotówką. Nie będą trzymali w portfelu 
większej gotówki, żeby móc zapłacić gotówkowo, 
tylko będą płacić przelewami. To jest jedna korzyść.

Jaka jeszcze jest korzyść? Na pewno jest korzyść 
dla tych przedsiębiorców, którzy płacą… którzy po 
prostu uczciwie pracują i nie kombinują, np. nie wy-
stawiają lewych faktur itd., którzy płacą wszystkie 
podatki, VAT i wszystko robią jawnie za pomocą 
przelewów i faktur. To powoduje, że zwiększa się 
konkurencja między przedsiębiorcami. Dla nas też 
będzie to korzystne, bo będziemy mogli towary, kosz-
ty… Ceny towarów na pewno częściowo się zmniej-
szą, dlatego że będzie większa konkurencja. Bo jak 
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(podsekretarz stanu L. Skiba) (Sygnał telefonu komórkowego)
To nie mój, to pana ministra…
Nie będę mógł w tym przypadku tych kosztów 

rozliczyć. I to jest dla mnie problem, bo nie rozu-
miem, jak można będzie to zrobić. Jeżeli prowadzę 
działalność gospodarczą, to mam różnego rodzaju 
koszty związane z działalnością gospodarczą. Jak ja 
wyszczególnię koszty akurat z faktury na 16 tysięcy, 
której nie będę mógł zaliczyć tylko dlatego, że ta 
faktura nie była objęta operacją bankową? 

Więc ja widzę problem i dlatego jeszcze raz po-
wtarzam to pytanie: w jaki sposób będzie możliwe 
to rozliczenie? Czy wprowadzanie takich sankcji, 
które będą trudne do zastosowania, jest sensowne? 
Bo tej sankcji, jak rozumiem, nie było, to jest coś 
nowego. Przedtem, jak mówiliśmy, była ustawa, była 
określona kwota 45 tysięcy euro i wszystko było okej. 
A tutaj państwo wprowadzacie dodatkowe sankcje, że 
nie będzie można tego wliczyć w koszty uzyskania 
przychodów. Jak to będzie wyglądało?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Przedsiębiorca, rozliczając się podczas właśnie 

operacji rachunkowo-księgowej, po prostu nie bę-
dzie mógł odliczyć tej transakcji, nie będzie to forma 
kosztu uzyskania przychodu i nie będzie to w związ-
ku z tym stanowiło elementu rozliczenia podatku 
CIT czy podatku PIT w przypadku przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą. W związku 
z tym tak naprawdę taki jest efekt – do wyliczenia 
podatku CIT nie będzie można brać pod uwagę tych 
kosztów, które nie spełniają warunku zapisanego 
w ustawie. I taki jest, można powiedzieć, wniosek.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Jeżeli mogę uzupełnić pytanie pana senatora… 

Czy to oznacza, że jeżeli ktoś za kwotę powyżej 
15 tysięcy zł kupi towar handlowy, to on koszt uzy-
skania będzie miał, nie wiem, zerowy? Jak będzie to 
traktowane?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Jeśli zapłaci gotówką za transakcję powyżej 15 ty-

sięcy zł, to nie będzie to koszt uzyskania przychodu.
(Senator Aleksander Pociej: Ale w całości?)

jest to wpisane, to znaczy, nie to jest żadna nowość. 
Tak naprawdę mamy do czynienia… To, co chcemy 
zrobić, to urealnić tę sytuację, dlatego że już dziś 
przedsiębiorcy są zobowiązani do dokonywania płat-
ności bezgotówkowych, ale jest problem z tym, żeby 
ich nakłonić, zmotywować do tego, żeby po prostu 
uczciwie respektowali prawo.

Trzecia kwestia. Jeśli zajrzymy do jednego z ostat-
nich raportów z kontroli NIK na temat fałszywych 
faktur, to zauważymy, że liczba zdiagnozowanej 
wartości tych faktur… właściwie wzrost tej wartości 
w ostatnich latach jest zatrważający. W 2013 r. insty-
tucje administracji podatkowej odnalazły podczas 
kontroli faktury na łączną wartość 20 miliardów zł. 
W roku 2014, czyli rok później, było to już 30 miliar-
dów zł, a w 2015 r. – 80 miliardów zł. Więc widzimy, 
że jest realny problem polegający na tym, że fikcyjne 
faktury, które są metodą tworzenia kosztów, ograni-
czania wpływów, niepłacenia podatków po prostu, 
są lawiną, która narasta. Skoro w roku 2014 było to 
30 miliardów, a w 2015 r. – 80 miliardów, to możemy 
sobie zadać pytanie, jaka będzie wartość tych fikcyj-
nych faktur w roku 2016, jeśli rzeczywiście nic się nie 
zmieni. I to jest motywacja, która stoi za przyjęciem 
tej ustawy, dlatego bardzo proszę o wsparcie w tym 
zakresie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
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?

Pan senator Florek, bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja wrócę do tych 

sankcji, bo to, jaka będzie granica, czy tak jak było 
45 tysięcy euro, czy 15 tysięcy euro, to oczywiście jest 
kwestia do pewnego wyważenia. Chodzi mi o sankcje. 
Jeżeli chodzi o ustawę w zakresie podatku dochodo-
wego od osób fizycznych i podatku dochodowego od 
osób prawnych, przewiduje ona możliwość zaliczenia 
do kosztów uzyskania przychodów tylko tej części 
dokonanych płatności, które zrealizowane zostały za 
pośrednictwem rachunku płatności. I teraz mam py-
tanie. Podam taki przykład: prowadzę działalność go-
spodarczą, prowadzę książkę przychodów i rozchodów, 
mam rachunek, fakturę na 16 tysięcy zł. I w przypadku 
tej faktury na 16 tysięcy zł, jak się okazuje, nie będę 
mógł rozliczyć kosztów z nią związanych…
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(podsekretarz stanu L. Skiba) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:

Dziękuję bardzo.
Jak rozumiem, mamy do czynienia z sytuacją, 

w której ktoś prowadzi zakład rzemieślniczy, przy-
jeżdża do fabryki i transakcja polega na tym, że ten 
rzemieślnik kupuje jakiś towar i płaci, jak teraz się 
zakłada, gotówką. No, oznacza to tak naprawdę, że 
mamy do czynienia z pytaniem: dlaczego płaci go-
tówką? Czy ten przedsiębiorca, który sprzedaje… Bo 
rozumiem, że ryzyko jest po stronie sprzedającego, 
tak? Nie po stronie rzemieślnika, bo można powie-
dzieć, że ta ustawa jest w tym sensie korzystna dla 
rzemieślnika, że pozwala mu pobrać towar, pojechać 
do domu, zrobić przelew i ten przelew, powiedzmy, 
w tym dniu lub następnym trafi na konto tego, kto 
sprzedaje. W związku z tym dla tej małej firmy, która 
w relacji z tym większym, można powiedzieć, pro-
wadzi tę transakcję, tak naprawdę zamysł tej ustawy 
jest korzystny w takim znaczeniu, że rzeczywiście ten 
mały przedsiębiorca nie musi kupować kota w wor-
ku: proszę bardzo, albo się decydujesz, albo się nie 
decydujesz. W związku z tym to też jest… Proszę 
zauważyć, że w polskiej gospodarce jest trochę tak, 
że mamy do czynienia z pewną nierównością stron 
w różnych miejscach. Są firmy, które sprzedają, rol-
nicy czy firmy rolnicze, które sprzedają jakieś dobra 
do supermarketów, i są trochę skazywane na to, że 
ci więksi, sieci handlowe mogą, można powiedzieć, 
dobierać sobie czy jakby narzucać pewne standardy, 
pewne opłaty tym mniejszym firmom. I efektem tej 
ustawy powinno być – takie w każdym razie jest za-
mierzenie – rzeczywiście zwiększenie siły, można 
powiedzieć, w relacjach między przedsiębiorcami, 
tych małych podmiotów.

I oczywiście to jest trochę tak, że wszędzie jest 
ryzyko. Współczesne technologie są tak rozbudowa-
ne, że szybkie płatności są możliwe. Oczywiście to 
wymaga pewnej adaptacji. Nie sądzę, żeby pomiędzy 
przedsiębiorcami w Polsce była tak duża nieufność, że 
można powiedzieć, że to jest jakiś ogromny problem. 
Na pewno jest tak, że część przedsiębiorców, którzy 
dzisiaj wymuszają na swoich mniejszych kontrahen-
tach przez właśnie takie stawianie pod ścianą: płacisz 
i zabierasz towar albo nie robię z tobą interesu… To 
nie jest wzór, który powinniśmy utrzymywać. Istnieje 
kredyt kupiecki, jest możliwość odroczonej płatności 
w ciągu określonej liczby dni. I mam wrażenie, że 
zdrowe zasady współpracy między przedsiębiorcami 
są potrzebne, że zaufanie tak naprawdę jest istotą 
współpracy między przedsiębiorcami. Mam też taką 
nadzieję, że ta ustawa rzeczywiście to zaufanie mię-
dzy przedsiębiorcami będzie zwiększać. Bo oczywi-
ście jest tak, że prędzej czy później znajdzie się ktoś, 

W całości, oczywiście.
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Nie powyżej 

15 tysięcy zł, tylko w całości, tak?)
Tak, w całości, bo to jest transakcja powyżej 15 ty-

sięcy zł.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o zadanie pytania pana senatora Pocieja.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja wracam do pytania, które 

zadałem panu senatorowi Dobkowskiemu. Pan se-
nator odpowiedział jak gdyby trochę obok mojego 
pytania. Nasze… Moje głębokie obawy budzi na 
ten moment, w związku z czterokrotnym ograni-
czeniem tych transakcji gotówkowych, taka oto 
sytuacja. Drobni przedsiębiorcy, mówimy o rze-
mieślnikach… Powiedzmy, że do jakiejś fabryki 
przyjeżdża rzemieślnik, on jest detalistą, np. jeśli 
chodzi o buty. I teraz pytanie: dlaczego on bezpo-
średnio odbiera taki towar? Otóż on musi każdą 
sztukę towaru obejrzeć, zobaczyć, czy towar nie 
jest wybrakowany, czy nie ma jakiegoś problemu. 
Jednocześnie to są tego typu małe przedsiębiorstwa, 
że nikt nie wyda mu tego towaru bez zapłaty. Jeżeli 
teraz oderwiemy możliwość pobrania towaru od za-
płaty, to spowodujemy obowiązek wprowadzenia 
skomplikowanych procedur, nie będę tutaj mówił 
o akredytywie, bo oczywiście byłaby to bzdura… 
Będzie oderwanie wysyłki towaru bądź odebrania 
tego towaru od zapłaty. 

Czy nie obawiacie się państwo, że z jednej strony 
– bo oczywiście jest to możliwe – ograniczycie w ja-
kimś stopniu szarą strefę, ale z drugiej uniemożliwicie 
albo bardzo utrudnicie państwo te operacje, które do 
tej pory były naturalne?

Bo oczywiście absolutnie nie mogę się zgodzić 
z sugestią pana senatora Dobkowskiego, że transak-
cja pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, które jest na 
50 tysięcy zł, to jest transakcja średnia bądź duża. 
No, Panie Senatorze, to jest… znajmy jakieś propor-
cje, to są małe transakcje małych przedsiębiorców. 
Wstawienie limitu do 15 tysięcy spowoduje, że już 
tego typu transakcje… No, przecież nikt nie pojedzie 
po te buty cztery razy. 

Nie boicie się tego, że w jakiś sposób spowodujecie 
bardzo duże utrudnienia, niewiele na tym zyskując?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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(podsekretarz stanu L. Skiba) uwagę, Panie Ministrze, że za zakupy gotówkowe 
często dostają one dodatkowe rabaty, których teraz 
będą pozbawione – a z drugiej strony, jeżeli kupu-
jący zostaną zepchnięci w kierunku przelewów, to 
z kolei dla sprzedających powstanie takie ryzyko, 
że ileś firm, którym dadzą towar z obietnicą zapłaty 
przelewem, im nie zapłaci.

Moje pytanie – przepraszam za długi wywód – 
jest takie: czy brali państwo pod uwagę koszty, jakie 
poniosą, straty, jakie poniosą w tym obszarze przed-
siębiorcy? Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dziękuję.
Zacznę od początku. Szara strefa w Polsce szaco-

wana jest – są różne szacunki – na między 12% a 17% 
PKB, to jest ponad 200 miliardów zł, grubo ponad 
200 miliardów zł, jest to wartość sięgająca 300 mi-
liardów zł. Rzeczywiście to jest wartość, która silnie 
wpływa na to, jak kształtują się w Polsce wpływy 
podatkowe. Zwrócę uwagę na to, że tak naprawdę 
mówimy o szarej strefie jako o transakcjach niere-
jestrowanych, ale celem tej ustawy nie jest jedynie 
ograniczenie szarej strefy, lecz ograniczenie również 
tego, co jest największym problemem, czyli funk-
cjonowania fikcyjnych faktur, które bardzo często 
w związku z tym, że są kupowane od bardzo wątpli-
wych podmiotów, opłacane są, jak wynika z raportu 
NIK, gotówką.

Można powiedzieć, że efekt… Pytanie jest takie: 
jaki będzie efekt, jaki może być efekt wprowadze-
nia limitu płatności gotówkowych na zmniejszenie 
szarej strefy? Tutaj mamy 2 informacje, o których 
dyskutowaliśmy na posiedzeniu komisji. Po pierw-
sze, w Hiszpanii obniżono ten limit płatności go-
tówkowych do 2,5 tysiąca euro i po roku, co wynika 
z raportów, udział szarej strefy w PKB spadł z 18,6% 
do 19,2%. Po drugie, w Portugalii, w której wprowa-
dzono…

(Głos z sali: Odwrotnie.)
Tak, z 19,2% do 18,6%. W przypadku Portugalii 

po wprowadzeniu limitu udział szarej strefy spadł 
z 19,5% do 17,6% PKB, czyli o jakieś 2 punkty pro-
centowe. W pierwszym przypadku, w przypadku 
Hiszpanii, to był spadek o 0,6%. To są wartości, które 
pokazują… Gdyby w Polsce ten spadek udziału szarej 
strefy był na poziomie, powiedziałbym, hiszpańskim, 
to byłoby to grubo ponad 1 miliard zł, a gdyby na 
poziomie Portugalii – prawie 3 miliardy zł. To są 
wartości dosyć istotne z punktu widzenia budżetu. 

Pytanie jest takie: w jakiej skali te efekty mogą się 
pojawić w Polsce? Można ostrożnie szacować, że te 
efekty będą raczej niższe niż wyższe. Są osoby, które 

kto będzie oszustem. Ale prowadzonych jest wiele 
prac nad tym, aby usprawnić sposób informowania. 
Dzieje się to chociażby w Ministerstwie Rozwoju. 
Chodzi o informację o nieuczciwych kontrahentach. 
Te prace w Ministerstwie Rozwoju są prowadzone 
w taki sposób, żeby dostęp do informacji był peł-
niejszy, był bardziej transparentny. Dzięki temu 
będzie można znaleźć informację o przedsiębiorcy, 
dowiedzieć się, że to jest taki przedsiębiorca, który 
przyjeżdża, zabiera towar, mówi, że następnego dnia 
zapłaci, zrobi przelew i tego nie robi. Oczywiście 
można powiedzieć, że tak się może zdarzyć, ale to 
wszystko jest na krótką metę.

Liczymy na zaufanie między przedsiębiorcami, 
tak aby płatność mogła być dokonywana następnego 
dnia i aby przedsiębiorca w domu mógł sprawdzić, 
czy towar jest odpowiedniej jakości, aby ta decyzja 
nie była wymuszona – proszę bardzo, masz 5 minut – 
aby mógł zabrać twar do domu i sprawdzić, czy to mu 
pasuje, czy nie pasuje. Mam wrażenie, że to jest dosyć 
duża korzyść dla małych przedsiębiorców, którzy po 
prostu nie są stawiani pod ścianą.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli mogę, to miałbym 2 pytania do pana mi-

nistra. 
Pierwsze natury bardziej ogólnej: jak państwo sza-

cujecie, jaka jest wielkość całej szarej strefy w stosun-
ku do całej wartości i na jaki proporcjonalnie efekt 
liczycie po wprowadzeniu tej zmiany? To jest moje 
pierwsze pytanie. Chodzi o to, o jakich proporcjonal-
nie pieniądzach w ogóle mówimy.

A druga sprawa jest pewną kontynuacją wątku pod-
jętego przez pana senatora Pocieja. Panie Ministrze, 
problem w odniesieniu do przedsiębiorców polega 
na tym, że są branże, np. budowlana, które są bardzo 
newralgiczne, jeżeli chodzi o system wiarygodności 
w płaceniu. Dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
które prezentuję czy prezentujemy, tak jak pan senator 
wspomniał, w wielu przypadkach zrobienie zakupów 
nie jest możliwe, bo nikt im nie da towaru za obietnicę 
dokonania przelewu. Po prostu nie i koniec. I to nie 
dlatego, że ufa czy nie ufa, ale dlatego, że jest mały, 
pierwszy raz robi zakupy albo robi niewiele zakupów. 
I to jest problem.

Oczywiście w przypadku wielu zakupów jest moż-
liwość obejścia tego, ktoś po prostu weźmie towar nie 
na 1 fakturę, tylko na 8 faktur i ta ustawa niczego nie 
zmieni, ale ryzyko dla przedsiębiorców jest takie, 
że z jednej strony to będą utrudnienia dla małych 
i średnich przedsiębiorstw, które będą miały problemy 
z realizacją zakupów – a proszę jeszcze wziąć pod 
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(podsekretarz stanu L. Skiba) 2, 4 czy 5 dni pojechać i kupić pewną partię towarów. 
Na pewno jako doświadczony człowiek wie pan, że 
takie firmy pracują na pewnych zaliczkach, które mają 
od tego, kto zlecił im wybudowanie domu, ponieważ 
nikt nie płaci z góry wartości całego materiału. Bo to 
jest normalne, że człowiek się boi. I, jak mówiłem, 
wspomniana firma musi co pewien czas pojechać do 
hurtownika i dokupić – no, nie chcę mówić łopatolo-
gicznie – cegieł czy innych materiałów. Ja liczyłem 
na taką odpowiedź pana ministra… Ona gdzieś wy-
brzmiała, może na końcu pana odpowiedzi: no, może 
parę osób będzie miało problemy. Chciałbym pana 
zapewnić, że nie parę osób, tylko kilkadziesiąt tysięcy 
przedsiębiorstw. One będą musiały kombinować, żeby 
mieć 5 osobnych faktur. Ponieważ życie niestety tak 
się zwykle układa, że kiedy ludzie dostają prawo, któ-
re jest nieżyciowe, to szukają możliwości obejścia go.

I chciałbym usłyszeć od pana ministra rzetelną od-
powiedź: czy braliście to pod uwagę, czy myśleliście 
o tym? Tylko takie było moje pytanie. Czy myśleli-
ście o tym, że możecie w sposób bardzo konkretny 
utrudnić działanie bardzo wielu uczciwym przedsię-
biorcom… Bo pan mówił w swojej odpowiedzi, że 
mogą się znaleźć nieuczciwi. Nie. Takie jest życie. 
I uczciwi płacą gotówką. I każdy na tej sali z jakim-
kolwiek doświadczeniem życiowym wie, że to nie są 
oszuści, tylko normalni ludzie. I oni jak przyjadą po 
5 wanien, których wartość przekroczy limit, to dzięki 
waszej inicjatywie będą musieli zapłacić przelewem. 
To jest nieżyciowe. I tylko takie było moje pytanie: 
czy zdajecie sobie z tego sprawę?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o krótką odpowiedź. Za kilka minut mamy 

otwarcie wystawy i półgodzinną przerwę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dobrze. Po pierwsze, oczywiście, braliśmy pod 

uwagę wszystkie negatywne konsekwencje i stara-
liśmy się tak zbudować ustawę, żeby te negatywne 
konsekwencje były jak najmniejsze.

Po drugie, zwrócę jednak uwagę, tak krótko… 
Jeśli ktoś przyjeżdża po 5 wanien i cena jednej wanny 
przekracza 3 tysiące zł… No, to jest, mam wrażenie, 
rzadkie zjawisko, bo wanny raczej są tańsze. A poza 
tym proszę zwrócić uwagę, że jeśli mamy do czy-
nienia z osobą prywatną, która kupuje różne rzeczy 
w sklepach budowalnych, to taka osoba prywatna 
nie jest do niczego zobowiązana na mocy omawianej 
tu ustawy, bo ona dotyczy przedsiębiorców. A jeśli 
mamy do czynienia z przedsiębiorcą, który regularnie 
zajmuje się działalnością deweloperską, no to pytanie 

uznają, że takie rozwiązania mogą przynieść całkiem 
korzystne efekty budżetowe, ale warto zwrócić uwagę 
na to, że tutaj chodzi nie tylko o efekty budżetowe – 
chodzi o efekt pozytywnego wpływu na konkurencję.

Jeśli chodzi o drugie pytanie pana marszałka, to 
mamy świadomość, że w niektórych obszarach pol-
skiej gospodarki kłopoty w budowie zaufania między 
klientami są. Prawo zazwyczaj tworzy się w taki spo-
sób, aby uwzględnić interesy większości, przeważają-
cej większości, wielu sektorów. Zawsze będzie ktoś, 
kto będzie miał duże problemy, takich firm może być 
kilka czy kilkanaście. Tak naprawdę chodzi o skalę. 
W przypadku każdej ustawy może być tak, że jakaś 
firma stwierdzi, iż właściwie cała ta zmiana jest nie-
korzystana, bo utrudnia życie, bo tworzy problem, 
a wcześniej było lepiej. Oczywiście, że tak może 
być, ale gdybyśmy myśleli takimi kategoriami, że 
mniejszość, kilka czy kilkanaście firm jest w stanie 
zablokować każdą zmianę… Mam wrażenie, że wów-
czas każda ustawa, która trafiłaby do szanownych 
senatorów, ostatecznie zostałaby zakwestionowana. 

Pytanie jest takie: czy w systemie demokratycz-
nym może być jakaś mniejszość blokująca, która bę-
dzie miała tak silne argumenty, że po prostu dana 
zmiana nie będzie… To jest pytanie o skalę. Według 
naszych ocen i ocen ekspertów skala problemów jest 
niska. Oczywiście wymaga to, czego mam pełną świa-
domość, pewnych działań adaptacyjnych. Bierzemy to 
pod uwagę i rozumiemy, że każda nowa rzecz rodzi 
obawy, ale saldo dla gospodarki, dla przedsiębiorstw 
jest pozytywne, po prostu pozytywne.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej. Ja przerwałem zadawanie py-

tań, więc proszę o dokończenie…

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze, odpowiadając na moje 

pytanie, posłużył się pan przykładem, jak rozumiem, 
jakiegoś hipermarketu. No, znowu muszę stwierdzić, 
że się zupełnie nie rozumiemy. Pan mówi o przykła-
dzie, który absolutnie nie pasuje do mojego pytania. 
Jeżeli rolnik, przedsiębiorca, producent sprzedaje 
coś hipermarketowi… Nawet gdyby on przywiózł 
5 ogórków, to i tak zapłacą mu po miesiącu i przele-
wem. Pana odpowiedź zupełnie nie dotyczy kwestii 
poruszonej w moim pytaniu. Ja mówiłem o sytuacji 
100 tysięcy budów w Polsce, które… Jeżeli pan jest in-
dywidualnym właścicielem nieruchomości, zleca pan 
jakiejś firmie na podstawie jednego kontraktu… I ta 
firma – i o tym m.in mówił pan marszałek – musi co 
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(podsekretarz stanu L. Skiba) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o krótką odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Zacznę od końca. Wynika to z naszego szacunku, 

że w wyniku omawianej ustawy szara strefa może 
zmniejszyć się o co najmniej 1 punkt procentowy. I to 
jest właśnie ta wartość, która pozwala na oszacowanie 
wspomnianej kwoty.

W konsultacjach międzyresortowych wypowie-
działo się wiele instytucji zrzeszających przedsiębior-
ców. Braliśmy te wypowiedzi pod uwagę i rzetelnie się 
im przyglądaliśmy. Rzeczywiście, w większości były 
one krytyczne. Część… Stowarzyszenie Księgowych 
w Polsce mocno wsparło Ministerstwo Finansów, za 
co dziękujemy. I pod tym względem rzeczywiście 
jest tak, że debata nad wspomnianym projektem na 
początkowym etapie miała miejsce.

I kolejne pytanie pana senatora, dotyczące innych 
krajów. W innych krajach jest… Generalnie Polska 
jest na samym końcu, jest drugim od końca krajem, je-
śli chodzi o wielkość limitów płatności gotówkowych. 
W wyniku obniżenia tego poziomu z 15 tysięcy euro 
do 15 tysięcy zł Polska znajdzie się w środku tabeli, 
w środku wspomnianej listy. Tak że tak naprawdę nie 
jest to jakaś radykalna zmiana. Obniżenie doprowadzi 
po prostu do tego, że, tak jak powiedział wcześniej 
pan senator, zostanie przywrócona wartość sprzed 
2005 r. czy 2004 r., a ponadto Polska będzie na po-
ziomie średniej europejskiej.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do godzi-

ny 12.45.
Zapraszam na otwarcie wystawy „Europa w ro-

dzinie. Ziemiaństwo polskie w dwudziestym wieku”. 
Otwarcie wystawy odbędzie się na parterze.

Tylko dla przypomnienia powiem, że do zadawa-
nia pytań zgłosili się jeszcze pan senator Wcisła, pan 
senator Bierecki i pan senator Dowhan.

Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 17  
do godziny 12 minut 46)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Powracamy do zadawania pytań do przedstawi-

ciela rządu, podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Finansów, pana Leszka Skiby.

Pan senator Dowhan, bardzo proszę.

jest takie: czy ten przedsiębiorca jest znany w danych 
hurtowniach, czy nie jest znany? Czy jest sprawdzo-
ny u dostawców, czy nie jest sprawdzony? Chyba że 
chodzi o nowego dewelopera, który po raz pierwszy 
pojawia się na rynku i rzeczywiście wszyscy pierwszy 
raz widzą go na oczy i zastanawiają się, kto to wła-
ściwie jest, myślą: nie znamy go, nigdy nie budował 
domów. No, jak rozumiem, to jest właśnie ta sytuacja. 
Odnośnie do nowych firm, nowych deweloperów, któ-
rzy się pojawiają… I te kwestie rzeczywiście braliśmy 
pod uwagę. Tak że w tym przypadku rozumiem troskę 
pana senatora. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Spróbujmy mimo wszystko skończyć pytania.
Pan senator Czarnobaj.
(Senator Leszek Czarnobaj: A to już koniec pytań?)
Proszę o pytanie.
(Głos z sali: Przerwa.)

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, czy mógłby 

pan minister podać kilka przykładów innych kra-
jów… Podał pan przykłady Portugalii i Hiszpanii. 
A czy mógłbym prosić o przykłady ze starej Unii, 
a szczególnie krajów skandynawskich? To jest pierw-
sze pytanie.

Drugie pytanie. Czy oprócz Związku Rzemiosła 
Polskiego spotykaliście się państwo z innymi organi-
zacjami pracodawców? I jakie były stanowiska w tym 
zakresie? Bo na posiedzeniu komisji byli tylko przed-
stawiciele Związku Rzemiosła Polskiego.

Trzecie pytanie…
To może zróbmy przerwę, co?
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o pyta-

nie.)
Jeżeli chodzi o kwestię szacunków, Panie 

Ministrze… 2 miliardy zł. Ten szacunek, jak sobie 
na szybko wywnioskowałem z pana wypowiedzi, 
wziął się stąd, że w Portugalii były 3 miliardy zł, 
w Hiszpanii 1 miliard zł, no to my weźmiemy 2 mi-
liardy zł. Skąd te 2 miliardy zł, jeżeli chodzi o sza-
cunek przychodów z uszczelnieniami?

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przecież pan mi-
nister bardzo szczegółowo to omówił. No, ale dobrze, 
proszę o odpowiedź…)

Panie Marszałku, pan minister powiedział, że 
w Hiszpanii był 1 miliard zł oszczędności, a w Portugalii 
– 3 miliardy zł. Ja chciałbym zapytać, z czego wynikają 
szacunki co do 2 miliardów zł oszczędności, jeżeli 
chodzi o przychody do budżetu w Polsce.
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Senator Robert Dowhan:

Ja może doprecyzuję. Chodzi mi o to, że każ-
dy przedsiębiorca, jak pan słusznie powiedział, po 
przekroczeniu kwoty 20 tysięcy zł ma obowiązek 
zamontowania urządzenia rejestrującego wszystkie 
obroty w firmie. I tam to wszystko zostaje zaewiden-
cjonowane – kwota netto, podatek itd. A więc to jest 
jeden z obowiązków, który kilkanaście lat temu został 
nałożony na przedsiębiorców. Niezależnie od tego, jak 
płacą i jak ten obrót wygląda, ten obowiązek został 
nałożony – po to, aby była ewidencja i aby ukrócić te 
właśnie praktyki, o których pan dzisiaj tutaj mówił. 
To jest po pierwsze.

A drugie pytanie, Panie Ministrze, dotyczyło tego, 
kto weźmie odpowiedzialność, jak bank zbankrutuje.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dziękuję bardzo.
Pozwolę sobie jednak pozostać przy swoim zda-

niu, bo jeśli na przykład mamy hurtownię lub sklep, 
do którego przychodzi konsument, to rzeczywiście 
jest tak, że w przypadku obrotów powyżej 20 tysię-
cy zł jest obowiązek prowadzenia kasy fiskalnej. Ale 
warto zwrócić uwagę, że jeżeli przedsiębiorca, który 
ma działalność gospodarczą, jest firmą, przychodzi 
do drugiego przedsiębiorcy, to ta transakcja nie jest 
naliczana na kasę fiskalną. Nie jest to naliczane na 
kasę fiskalną, w związku z tym można powiedzieć, że 
nie ma tu żadnego rodzaju rejestracji. W tej ustawie 
jest tak, że urealnia się właśnie tego typu transakcje, 
polegające na tym, że pomiędzy firmami są przeka-
zywane wysokie kwoty, przekraczające 15 tysięcy zł. 
I odchodzimy tu od płatności gotówkowych na rzecz 
transakcji bezgotówkowych.

Jeśli dobrze rozumiem pytanie związane z ban-
kructwem banku… Jak podejrzewam, pytanie zmierza 
do tego, czy przedsiębiorcy w ogóle powinni posiadać 
rachunki bankowe, bo banki mogą upaść, w związku 
z tym transakcje bezgotówkowe generalnie mogą być 
ryzykowne. I rozumiem – a w zasadzie podejrzewam – 
że stojące za tym założenie jest takie, jakoby transakcje 
gotówkowe, w przeciwieństwie do bezgotówkowych, 
są bezpieczniejsze, bo bank, który jest jakimś pośred-
nikiem w transakcjach bezgotówkowych, może upaść. 
Ale warto zwrócić uwagę, że ryzyko bankructwa ban-
ków jest związane z pewnym systemowym problemem, 
który oczywiście istnieje zawsze, ale w przypadku 
przedsiębiorcy mamy do czynienia z gwarancją depo-
zytów. I nie jest też tak, że transakcje gotówkowe są 
w jakimś sensie istotnie bezpieczniejsze, skoro posiada-
nie wysokiej kwoty gotówki w ręku, przechowywanie 
takich pieniędzy w firmie czy w domu w efekcie może 

Senator Robert Dowhan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam takie pytanie do pana ministra. W sumie 

to, zanim zapytam, podzielę się taką refleksją: czuję, 
że to jest bardziej skierowane przeciwko normalnym 
przedsiębiorcom czy ludziom niż przeciwko oszu-
stom, bo oni i tak sobie poradzą, a te kwoty ani nie 
są zaporowe, ani nie są do obejścia. Ale też, skoro 
rozmawiamy tutaj o gospodarce i o przedsiębiorcach, 
to powiem, że jest takie mądre urządzenie zwane 
drukarką fiskalną. Czy pan minister mógłby mi – 
może nie mi, bo ja akurat się orientuję, ale wszystkim 
– przypomnieć, jakie przychody należy osiągnąć, 
jeżeli chodzi o osoby fizyczne i prawne, aby takie 
urządzenie zamontować, a u kogo trzeba je zamon-
tować od razu?

I drugie moje pytanie: kto weźmie odpowie-
dzialność, jak przedsiębiorca będzie płacił prze-
lewami, a bank zbankrutuje? Wiadomo, że jest ta 
kwota 100 tysięcy euro, ale zawsze można mieć 
więcej. I co wtedy? Kto za to weźmie odpowie-
dzialność?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Panie Ministrze, czy pan chce odpowiadać stąd, 

czy może ze swojego miejsca?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Leszek Skiba: To mogę tam…)
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:

Dziękuję bardzo za pytanie. Rozumiem, że cho-
dzi o kwotę 20 tysięcy zł, czyli kwotę, od której jest 
obowiązek… Tylko że to dotyczy transakcji między 
przedsiębiorcą a konsumentem, w znaczeniu: osobą fi-
zyczną. W którym momencie pojawia się obowiązek, 
od jakiego poziomu istnieje obowiązek wydawania 
paragonów… Jak gdyby nie do końca jestem w stanie 
złapać powiązania między pytaniem o kasę fiskal-
ną, używaną po prostu w ramach operacji między 
konsumentem a przedsiębiorcą, a materią tej ustawy, 
która dotyczy rozliczeń między przedsiębiorcami. Bo 
mam takie podejrzenie, że to są jakby niekoniecznie 
podobne sprawy i w ograniczonym stopniu ze sobą 
się wiążą.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator chce doprecyzować. Bardzo proszę.
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(podsekretarz stanu L. Skiba) płatności bezgotówkowych… Brak sankcji to jest 
właśnie, można powiedzieć, dla większości przed-
siębiorców czy dla mniejszości, nie wiadomo dla ja-
kiej grupy, puste prawo. Tak? To jest właśnie puste 
prawo –jest zapis, a właściwie nie ma żadnej sankcji. 
I to jest wyjście naprzeciw temu, o czym mówił pan 
senator. Czyli tak naprawdę wprowadzenie sankcji 
w efekcie ma doprowadzić do tego, że ten zapis będzie 
realny. Teraz wyobraźmy sobie – bo rozumiem, że 
tego dotyczy pytanie – jakie są konsekwencje, moż-
na powiedzieć, skarbowe dla przedsiębiorców. Czy 
zwiększy się liczba kontroli? Absolutnie nie. Celem 
tej ustawy nie jest wpływanie na to, jakie będzie po-
stępowanie administracji skarbowej. Czy w związku 
z tym… Co to tak naprawdę, realnie znaczy? Oznacza 
to, że ta liczba kontroli – które, mam nadzieję, będą 
lepiej skierowane czy skierowane w bardziej odpo-
wiednie miejsca w wyniku reform prowadzonych 
w Ministerstwie Finansów… W trakcie kontroli stan-
dardowo przegląda się wszystkie dokumenty, które 
są w firmie. Jednym z zadań będzie sprawdzenie, czy 
rzeczywiście transakcje powyżej 15 tysięcy zł zostały 
opłacone w formie bezgotówkowej. I tylko tyle. Przy 
standardowych kontrolach, które dzieją się już teraz, 
a które będą w absolutnie niezwiększonej liczbie, 
można powiedzieć, w normalnej liczbie, po prostu bę-
dzie to dodatkowy obszar kontrolowany przez urzęd-
ników. I tyle. Przedsiębiorcy będą musieli wykazać, 
że rzeczywiście te transakcje były opłacone bezgo-
tówkowo. Jak praktycznie to będzie funkcjonowało, 
to wszystko zależy od urzędów skarbowych, od tego, 
jaka próbka transakcji będzie sprawdzana. To już bę-
dzie w jakimś sensie praktyka, powiązana z faktem, 
że oczywiście to nie może być zbyt uciążliwe dla 
przedsiębiorcy ani też dla urzędu. Bo trudno wyobra-
zić sobie, żeby to jedno zagadnienie zdominowało 
funkcjonowanie wszystkich urzędów skarbowych. 
Problemów, które są, jest wiele. Na pewno nie jest to 
jedyny problem, który powinien być skontrolowany. 
Po prostu urzędnicy skarbowi będą też sprawdzać 
tego typu operacje powyżej 15 tysięcy zł i oczekiwać, 
że jest dowód w formie płatności bezgotówkowej. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Bierecki. Przygotuje się pan senator 

Czerwiński.

Senator Grzegorz Bierecki:
Ja nie uczestniczyłem w całej debacie, więc nie 

wiem, czy nie powtórzę pytania. A chciałbym zapy-
tać, dlaczego 15 tysięcy zł jest tym limitem. Czy mini-
sterstwo rozważało scenariusze obniżenia tego, np. do 
5 tysięcy zł? Bo z wystąpienia pana ministra wynikał 

doprowadzić do kradzieży. W związku z tym ja nie 
widzę tutaj jakiejś wielkiej przewagi… to znaczy nie 
wyobrażam sobie jakiejś wielkiej przewagi budowania 
gospodarki na transakcjach gotówkowych. I podejrze-
wam, że nie jest tak, żeby dla przedsiębiorców gotówka 
była najważniejszym środkiem płacenia. Widzą korzy-
ści z płatności bezgotówkowych, w związku z tym… 
Podejrzewam, że prawie każda firma, ogromna więk-
szość firm posiada rachunki bankowe czy płatnicze. 
No, jest taki obowiązek, jeśli chodzi o przedsiębiorców, 
w związku z tym coś za tym stoi. Coś za tym stoi, są 
jakieś argumenty za transakcjami bezgotówkowymi. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Wcisła, przygotuje się pan senator 

Bierecki.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, kryterium oceny stanowionego 

prawa stanowi jego egzekwowalność. Jeżeli ustano-
wimy prawo, a nie będziemy go egzekwować, to do-
prowadzamy do inflacji tego prawa. Czterokrotnie 
obniżamy kryterium dotyczące tych operacji bezgo-
tówkowych, jednocześnie wprowadzając sankcje dla 
przedsiębiorstw, które tego prawa nie będą stosowały. 
A więc zwiększamy liczbę operacji, które muszą pod-
legać kontroli. Mnie interesuje to, czy liczba urzędni-
ków, którzy będą dokonywali tych kontroli, się zwięk-
szy. I ile to będzie kosztowało? Czy to jest brane pod 
uwagę? Bo egzekwowanie każdego prawa po prostu 
nie zawsze się opłaca. Nikt w hipermarketach nie 
stawia strażników przed każdą parą skarpetek, bo 
strażnik będzie kosztował więcej niż te skarpetki. 

Czy może być tak, że my nie zwiększymy licz-
by urzędników dokonujących kontroli, a statystyki 
dotyczące podmiotów, w których ujawniono jakieś 
nieprawidłowości, będą robione, ale kosztem dużych 
transakcji? Tych, których nikt nie będzie w stanie 
wyłapać… Czy czasami nie pojawia się taka groźba?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dziękuje bardzo.
Jeśli spojrzymy na zapis w ustawie o swobodzie 

działalności gospodarczej, która nakłada obowiązek 
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(senator G. Bierecki) wywołuje pewne obawy i uznaliśmy, że aby te obawy 
nie były nadmierne, powinniśmy pozostać na razie 
na poziomie, który klasyfikuje Polskę w średniej eu-
ropejskiej. Ponadto warto przyjrzeć się efektom tej 
ustawy po dłuższym czasie i później po raz kolejny 
podjąć decyzję o pewnym ograniczeniu, właśnie na 
podstawie danych, które będą wskazywały na to, 
jak efektywnie wpływa to na gospodarkę, na przed-
siębiorców, na zachowania w transakcjach między 
przedsiębiorcami i oczywiście na budżet – chociaż 
to nie jest tak, że te kwestie fiskalne rzeczywiście są 
jedynymi liczącymi się.

No i jest to, na co warto zwrócić uwagę: rzeczywi-
ście wszyscy przedsiębiorcy mają rachunek, bo taki 
jest obowiązek niejako wynikający z ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej. A w związku z tym 
nie powinno być tak, że jest z tym problem i że oto 
zmusza się przedsiębiorców do tego, żeby zakładali 
rachunek płatniczy. Taki obowiązek po prostu już jest, 
po prostu przedsiębiorcy już taką możliwość mają 
i warto, żeby z niej korzystali. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz o zadanie pytania proszę pana senato-

ra Czerwińskiego, a przygotowuje się pan senator 
Dowhan.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, mam pytania bardziej ogólnej 

natury.
Mija pół roku od powstania nowego rządu i no-

wego parlamentu, a to jest chyba pierwsza ustawa – 
mam nadzieję, że będzie ich więcej – z grupy ustaw 
uszczelniających ogólnie system podatkowy. Wiem, 
że jeszcze jedna jest na etapie prac komisji, wczoraj 
była rozpatrywana, a jest ona związana z narzędziami 
informatycznymi, które miałyby pomóc państwu. 
Pytanie pierwsze: dlaczego tak późno, czyli dopiero 
po pół roku, dostajemy pierwszy taki projekt?

Po drugie, jakie państwo macie zamiary na naj-
bliższą przyszłość, to znaczy co chcecie jeszcze 
wprowadzić, zarówno do stanów faktycznych – bo 
na przykład tu jest normowane uzupełnienie stanu 
faktycznego – jak i w ogólnej sferze prawnej zwią-
zanej z poborem podatku, tak by uszczelnić system 
podatkowy? Czy nowa ustawa o VAT, o której dużo 
się mówi, też jest w sferze państwa zamiarów, czy 
może będziecie uzdrawiać starą ustawę?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Panie Ministrze, proszę.

dobroczynny wpływ na zmniejszenie szarej strefy 
i zwiększenie dochodów budżetowych, w związku 
z czterokrotnym zmniejszeniem dotyczącym możli-
wości płatności gotówkowych – z 15 tysięcy euro na 
15 tysięcy zł. To zmniejszenie o około cztery razy. 
Dlaczego nie idziemy dalej? Przecież przedsiębior-
cy mogą bardzo swobodnie korzystać z rachunków. 
Ja myślę, że pan minister dysponuje danymi, które 
pokazują, jaka jest liczba przedsiębiorców niedyspo-
nujących rachunkiem bankowym – jeśli w ogóle tacy 
istnieją – jaka jest liczba przedsiębiorców, którzy nie 
dysponują kartą debetową. Bo tutaj kolega senator 
Pociej mówił o tym, że to strasznie trudne, jak trzeba 
przelewem płacić za wannę, gdy się pojedzie do hur-
towni – o ile dobrze pamiętam. No, można zapłacić 
kartą debetową. Prawda? A więc czy ministerstwo nie 
rozważało scenariuszy obniżenia tego progu, zejścia 
jeszcze niżej, na przykład do 5 tysięcy zł? To byłoby 
bliższe poziomom hiszpańskiemu czy portugalskiemu 
i wtedy może mielibyśmy większe wpływy budże-
towe.

A skoro już mówimy tutaj o wygodzie przed-
siębiorców, to ja myślę, że w przypadku płatności 
natychmiastowych, przelewów natychmiastowych, 
kart płatniczych skala niedogodności jest zupełnie 
nieistotna z punktu widzenia korzyści, które może 
uzyskać budżet i gospodarka – bo rozwój płatności 
bezgotówkowych to przecież wielka korzyść dla całej 
gospodarki. 

A więc chcę powtórzyć pytanie: czy ministerstwo 
rozważało scenariusz z jeszcze większym obniżeniem 
tego progu, choćby właśnie do 5 tysięcy zł?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dziękuję bardzo.
Tak naprawdę celem ustawy jest przywrócenie 

poziomu sprzed 2004 r., czyli progu 15 tysięcy zł. 
Oczywiście jest tak, że warto, by poziom takich li-
mitów był niższy. Ale analizowaliśmy przypadki 
różnych krajów, różne doświadczenia wynikające 
z takich właśnie zmian, i uznaliśmy, że tak napraw-
dę to, co należy tu zrobić, to jest krok ostrożny. Ja 
rozumiem, że jest rzeczywiście wiele argumentów 
za tym, żeby w przypadku transakcji ograniczać… 
Rozumiemy to i bardzo dziękuję za to stanowisko. 
Myślę, że wywołałoby to… Ta ustawa tak naprawdę 
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trwają prace nad ustawą, która wprowadzi Krajową 
Administrację Skarbową. W związku z tym, że jest to 
bardzo skomplikowana materia i systemowa, można 
powiedzieć, te ustawy są, w przeciwieństwie do obec-
nej… Mówię o ustawie o KAS i właśnie o zmianie 
w ustawie o VAT, która się pojawi. Nie są to krótkie 
ustawy. Oznacza to i konsultacje, i oczekiwanie na 
opinie innych podmiotów, i po prostu pewną pogłę-
bioną refleksję nad tym, jak przygotować te projekty, 
żeby efekt został osiągnięty. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Dowhan. Kolejny będzie pan senator 

Czarnobaj.

Senator Robert Dowhan:
Ślicznie dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, zasadnicze pytanie, na które nie 

potrafił odpowiedzieć senator sprawozdawca: jaka 
jest według pana różnica między wydatkiem gotów-
kowym i zrobionym za pomocą przelewu, aby zali-
czyć go do kosztów uzyskania przychodu… Z punktu 
widzenia fiskalnego przedsiębiorcy uważam, że nie 
ma to żadnego znaczenia. Tak, można powiedzieć, że 
to jest to samo. Uważam, że wrzucanie obowiązku, 
że do kosztów można zaliczyć tylko coś, co kosztuje 
powyżej 15 tysięcy zł i jest opłacane przelewem, jest 
złym rozwiązaniem. Tego dotyczyło moje pierwsze 
pytanie.

Drugie. Rozmawiamy o bankach. Czy pan mini-
ster potrafi odpowiedzieć, jakie są koszty korzystania 
właśnie z bankowości? To znaczy, chodzi mi o kosz-
ty wpłacania gotówki przez przedsiębiorców, bo to 
nie jest to samo, co wpłacanie gotówki przez osoby 
fizyczne na swoje rachunki. I jakie są w tej chwili 
prowizje – bo słyszałem tu o kartach kredytowych, 
debetowych – związane z obsługą takiej karty, a więc 
potrącaniem procentowej należności od dokonanej 
transakcji?

Chciałbym, aby pan minister odpowiedział na te 
2 pytania.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dziękuję bardzo.
Zacznę od końca. Analizy wskazują, że w przy-

padku obsługi przedsiębiorców są specjalne usłu-
gi bankowe, które mogą być nawet darmowe, jeśli 
chodzi o korzystanie z konta, jeśli chodzi o koszty 
przelewów i koszty dotyczące kart. Oczywiście warto 
zwrócić uwagę na to, że ta ustawa nie nakłada na 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:

Dziękuję bardzo.
Ja nie jestem przekonany, że to jest późno. Proszę 

zwrócić uwagę na to, że Ministerstwo Finansów jest 
takim ministerstwem, które ma jedno duże ograni-
czenie: zmiany dotyczące podatków powinny wcho-
dzić w życie od 1 stycznia. Czyli tak naprawdę… 
Oczywiście ustawy można przygotować wcześniej, 
szybciej, w szybszym trybie, ale oczywiście jest też 
trochę tak, że te ustawy, o których mówi pan senator, 
przeszły cały tryb rządowy z pełnymi konsultacjami. 
Przypominam, że już wcześniej została przygotowana 
w Ministerstwie Finansów ustawa, która nakłada-
ła tzw. podatek bankowy. W związku z tym to nie 
jest do końca tak, że jest to pierwsza ustawa. Ona 
oczywiście jest pierwszą ustawą, która jest widoczna 
w Senacie, dotyczącą właśnie kwestii podatkowych. 
Jest też ustawa wprowadzająca tzw. klauzulę obejścia 
prawa, ale pewnym ograniczeniem jest właśnie to, że 
tak naprawdę te ustawy, może z wyjątkiem klauzuli, 
nad którą też dosyć długo debatowano, dyskutowano 
na poziomie Rady Ministrów, bo Rada Legislacyjna 
miała wątpliwości, które ostatecznie zostały rozwia-
ne… Tak naprawdę są to bardzo ważne ustawy, które 
mają wymiar… Niezależnie od tego, czy to jest, po-
wiedzmy, w lutym, czy w marcu, ustawy podatkowe 
i tak wchodzą w życie 1 stycznia. W związku z tym 
ta ustawa wejdzie w życie 1 stycznia, warto o tym 
pamiętać. Ale poza tym przy okazji procedowania 
pojawia się dosyć dużo krytycznych uwag, że ustawy 
przyjmowane są zbyt szybko, że tempo jest nadmier-
ne. W związku z tym można powiedzieć, że trud-
no… To, co jest najważniejsze, to to, że trzeba znaleźć 
złoty środek między prędkością a właśnie pewnym 
poczuciem, że wszystkie strony mogły wziąć udział 
w dyskusji, przedstawić swoje stanowisko.

Jeśli chodzi o ustawy podatkowe, to jest rzeczywi-
ście ta ustawa i jest ustawa, która dotyczy noweliza-
cji ustawy – Ordynacja podatkowa, wprowadzającej 
właśnie klauzulę obejścia prawa. Jest również proce-
dowana w parlamencie ustawa, o której mówił pan 
senator, stwarzająca specjalną spółkę celową, która 
ma wprowadzić rozwiązanie informatyczne określane 
mianem centralnego rejestru faktur. Przygotowywane 
są w Ministerstwie Finansów inne zmiany dotyczące 
już kwestii związanych z podatkiem VAT. Na ra-
zie nie chciałbym o nich mówić. Myślę, że będzie 
to okazja dla pana ministra Szałamachy, który bę-
dzie mógł dokładnie powiedzieć, jaka jest treść tych 
zmian. Prace zostały już zakończone, są na etapie 
przed konsultacjami międzyresortowymi.

To, na co warto zwrócić uwagę, to to, że tak na-
prawdę te zmiany prawne są w toku. Jednocześnie 
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(podsekretarz stanu L. Skiba) py związane z przedsiębiorstwem, korzysta z kart 
kredytowych, ale pewnie jakieś sporadyczne, takie 
okazjonalne transakcje mogą się zdarzyć. Zgodzę się 
też z tym, że dzisiaj przelewy w bankach raczej nic nie 
kosztują albo kosztują naprawdę niewiele, co zwią-
zane jest z obsługą bankową, pewnie w większości 
banków już ryczałtową w przypadku tych rzeczy. Ale 
ja generalnie pytałem o największy koszt, jaki dzisiaj 
związany jest z bankiem, a więc o koszt wpłaty przez 
przedsiębiorców żywej gotówki, bo żaden bank nie 
zrobi tego za darmo, a te koszty są bardzo wysokie. 
Czy pan minister wie o tych kosztach, jeśli tak, to 
jakie one są? I czy można, idąc dalej, w tej materii 
w jakiś sposób – skoro potraficie zrobić wszystko – 
nałożyć na banki obowiązek niepobierania tych kosz-
tów, jeśli to ma być zaliczone do kosztów? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Panie Ministrze, proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dziękuję bardzo.
Przyjrzymy się oczywiście… Nie mieliśmy in-

formacji o tym, że takie wpłaty są obarczone jakimś 
wysokim kosztem. W związku z tym dziękuję bardzo 
za tę uwagę. Przyjrzymy się temu, tak aby efektem 
tej ustawy nie było ponoszenie przez przedsiębiorców 
jakichś kosztów związanych z wpłacaniem gotówki. 
Będziemy analizować tę kwestię.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Jako ostatni do pytań zapisał się pan senator 

Czarnobaj.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, to, co powiedział pan przed 

chwilą, jeśli chodzi o kwestię podziału transakcji… 
Bo oczywiście, o czym mówił pan senator Florek, 
najgorsze jest takie prawo, które się wdraża, a potem 
nie jest ono egzekwowane. I chodzi mi o taką spra-
wę. Rozumiem, że jeżeli jest transakcja handlowa 
na 56 tysięcy zł podzielona na 4, czyli wychodzi po 
16 tysięcy z czymś, to ta transakcja w interpretacji 
nie jest zaliczona do kosztów uzyskania przychodu. 
Ja rozumiem, że takie interpretacje urzędy skarbowe, 
przedsiębiorcy będą mieli, nie będzie tutaj problemu.

przedsiębiorcę obowiązku posiadania jakichkolwiek 
kart. Bo to nie jest tak… Jest obowiązek transak-
cji, może być to przelew… Jak rozumiem, jest wiele 
banków, które… Więc można powiedzieć, że jeśli ta 
ustawa stwarza jakiekolwiek koszty dla przedsiębior-
stwa, to są to koszty przelewów. Bo skoro jest ustawa 
o swobodzie działalności gospodarczej, która nakłada 
obowiązek posiadania konta bankowego już dzisiaj, 
to ten koszt właściwie już jest. Ten koszt już jest, jeśli 
oczywiście przedsiębiorca posiada konto, więc on 
i tak jest zmuszony do uiszczania opłaty za posiadanie 
konta bankowego. Nowością jest to, że wprowadza 
się obowiązek dokonywania płatności za transakcje, 
czyli przelewy. I można znaleźć na rynku firmy, banki 
czy instytucje płatnicze, niekoniecznie banki, które 
oferują darmowe przelewy po spełnieniu określo-
nych warunków. Ale tutaj nie widziałbym w związku 
z tym obowiązku posiadania jakichkolwiek kart, ta 
ustawa takiego rozwiązania nie wprowadza. Ja mam 
wrażenie, że dyskusja o tym, czy płatności za karty 
są wysokie, czy niskie, czy ile jest jeszcze miejsca na 
ich obniżenie, to dyskusja, na pewno bardzo ciekawa, 
ale na trochę inną okazję.

Jeśli zaś chodzi o pierwsze pytanie o to, czym róż-
ni się płatność, która… Jak rozumiem, każda płatność 
jest związana z pewną transakcją, mamy do czynienia 
z pewną transakcją. Warto zwrócić uwagę, że ustawa 
mówi o transakcjach, czyli jeśli ktoś rozbije płatność 
za transakcję na kilka, a ta transakcja jest transakcją 
o wartości powyżej 15 tysięcy zł, to w gruncie rzeczy 
przedsiębiorca nie ma możliwości uznania tej faktury 
za koszt uzyskania przychodu. I to jest tak naprawdę 
różnica. Bo koszt uzyskania przychodu ma charakter 
podatkowy. Oczywiście ta płatność zostanie dokona-
na, ale różnica jest taka, że pierwszy przedsiębior-
ca – ten, który zapłacił zgodnie z prawem – będzie 
mógł uznać tę transakcję, tę fakturę opiewającą na 
sumę przekraczającą 15 tysięcy zł za koszt uzyska-
nia przychodu w rozliczeniach do np. podatku CIT, 
a drugi przedsiębiorca po prostu nie będzie miał takiej 
możliwości i w związku z tym ten podatek w efekcie 
będzie nałożony na tę kwotę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Dowhan chciałby doprecyzować…
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Dowhan:
Panie Ministrze, zgadzam się z panem, że jeżeli 

chodzi o karty, to są to sporadyczne przypadki. Też 
nie wyobrażam sobie, że ktoś, kto jedzie na zaku-
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(senator L. Czarnobaj) Senator Władysław Komarnicki:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo 
Senatorowie!

Rozpatrujemy dzisiaj ustawę o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 
W związku z tym zwracam się z prośbą o przedys-
kutowanie jednak zagadnienia limitu płatności gotów-
kowych. Już w czasie posiedzenia senackiej Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zgłaszałem 
uwagę, że proponowana kwota limitu płatności go-
tówkowych jest za mała. Przypomnę państwu, że 
nowa ustawa zmniejsza limit, tak jak tu wielokrotnie 
mówiliśmy, z 15 tysięcy euro do 15 tysięcy zł.

Członkowie komisji gospodarki mogli zapoznać 
się m.in. z opinią Związku Rzemiosła Polskiego. Ta 
opinia była prezentowana też na naszym posiedzeniu 
komisji. Związek bardzo prosił, aby podnieść limit 
chociaż do 30 tysięcy zł, i uzasadnił tę prośbę, poda-
jąc jako przykład jednorazowe zakupy maszyn czy 
używanych samochodów. Myślę, że warto rozważyć 
tę prośbę.

Jako osoba doświadczona w biznesie uważam, że 
zawsze tak powinniśmy dostosowywać prawo, aby 
było przyjazne przede wszystkim przedsiębiorcom, 
jeżeli ich dotyczy. Wydaje się, że tak drastyczne 
zmniejszenie limitu w płatnościach gotówkowych 
może być problemem dotkliwym dla osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą. Powiem nawet, że jest 
to działanie wbrew przedsiębiorcom oraz wbrew opi-
nii wielu organizacji zrzeszających przedsiębiorców, 
działanie, które prowadzi tak naprawdę do jeszcze 
większej inwigilacji przedsiębiorców. Oczywiście, 
że w oparciu o kwotę wolną od księgowania na ra-
chunkach, która znajduje się niejako do dyspozycji 
w przypadku obrotu gotówkowego, różni ludzie 
wprowadzali do obrotu środki pochodzące też ze 
źródeł nielegalnych, po prostu wykorzystywali tę 
sytuację. Ktoś, kto trochę zna się na tym procederze 
i wie, jak to wygląda, wie również, że problemem 
nie jest sama kwota jako taka, problemem jest zbyt 
późna reakcja systemu na stwierdzenie tychże nie-
prawidłowości.

Dziś jest tak, że jeśli ktoś wykorzystuje transakcje 
gotówkowe do tego, aby relatywnie drobnymi kwota-
mi wprowadzić do obiegu środki pochodzące z nie-
legalnego źródła i w tym celu dokonuje np. drobnych 
wpłat na konta bankowe, to systemy informatyczne są 
już na tyle zaawansowane, że potrafią zidentyfikować 
tego typu podejrzane transakcje. Mamy jednak nadal 
bardzo wąskie gardło GIIF, bo generalny inspektor 
informacji finansowej bardzo późno reaguje na tego 
typu przypadki, Panie Ministrze. Opóźnienia sięgają 
nawet 3 miesięcy.

Ale proszę mi tak na gorąco, jeśli można, Panie 
Ministrze, odpowiedzieć: czy przedsiębiorca – to 
jest to, o co pytał pan senator Pociej – kupujący suk-
cesywnie, bo remontuje, buduje coś tam, materiały 
budowlane… Co tutaj jest transakcją: każde kupno 
materiału czy transakcje w ciągu miesiąca? Czy jest 
to w jakikolwiek sposób jasne? Panie Ministrze, jeśli 
nie, to prosiłbym o odpowiedź na piśmie, bo to jest 
bardzo interesująca kwestia, w sensie państwa inter-
pretacji dotyczących danego przedsięwzięcia finanso-
wego. Jak państwo będziecie to interpretować? Jeżeli 
można, to proszę o odpowiedź na piśmie – nawet 
wolałbym na piśmie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Panie Ministrze, czy będzie odpowiedź na piśmie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Tak, tak, potwierdzam. Przygotujemy na piśmie 

pełną odpowiedź, żeby sprawa była jak najbardziej 
jasna. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Zając, tak? Bardzo proszę.

Senator Józef Zając:

Ad vocem.
Właśnie też zauważyłem ten problem w propozycji 

ustawy. Wydaje mi się, że to, co należy tam zrobić, to 
wpisać odpowiednią jednostkę. Bo wartość pieniężna 
nie jest jednostką, wartość pieniężna w czasie jest 
jednostką. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję za tę w zasadzie uwagę, a nie pytanie.
Informuję, że lista senatorów, którzy się zgłosili 

do zadania pytania, została wyczerpana.
Informuję również, że przedstawiciel rządu zo-

bowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na 
pytanie zadane przez pana senatora Czarnobaja.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Komarnicki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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(senator W. Komarnicki) nie systemu i wielkie pieniądze? Ja tych pieniędzy nie 
widzę, Panie Ministrze.

Naprawdę jest to ustawa dla ustawy, ustawa two-
rzona po to, aby tylko coś zrobić, nad czymś proce-
dować i pokazać, że oto ograniczamy, bo jest tam 
wielka szara strefa, i będą wielkie wpływy. Żadnych 
wpływów nie będzie. Bo co to jest szara strefa? Czy 
operujące tam osoby posługują się przelewami? Czy 
one mają zarejestrowane firmy? Czy tu chodzi, nie 
wiem, o kioskarkę, która nie zafakturuje albo kupi 
raz na paragon i wyłoży kilka paczek papierosów czy 
proszku i jeszcze raz to sprzeda? Przecież chyba nie 
o takie pieniądze chodzi w tej debacie.

Pytałem pana ministra o pieniądz, bo obrót tym 
pieniądzem jest bardzo drogi. O tym wszyscy wiemy. 
Najlepiej by było, gdyby tym pieniądzem w ogóle nie 
obracać, najlepiej by było, gdyby funkcjonowały tylko 
karty. Wtedy, po pierwsze, bezpieczeństwo związane 
z pieniędzmi, z ich przechowywaniem, przewoże-
niem, lokowaniem byłoby stuprocentowe. Po drugie, 
kosztów związanych chociażby z bankami by nie 
było. Żaden bank, Panie Ministrze – i tu nie ma co 
sprawdzać; ja to wiem – gotówki od przedsiębiorcy nie 
przyjmie za darmo. Owszem, może przyjąć, i w więk-
szości przypadków tak się dzieje, od osób fizycznych, 
które wpłacają na swoje konto jakieś drobne kwoty. 
Ale trzeba rozróżnić wpłatę gotówki od osoby fizycz-
nej i wpłatę gotówki od firm. W normalnym obrocie ta 
gotówka… Jak wspomniałem, to nie jest tylko koszt 
związany z bankiem – on nie jest mały, bo wynosi 
nawet do 3% – ale… A co jeżeli ktoś ma małe przed-
siębiorstwo i ma marżę do 3%? Gdzie on ma zarobić 
na to wszystko? Ze względu na to, co się dzieje nie 
tylko w Polsce, ale i na całym świecie, większość 
firm, sieci sklepów, stacji benzynowych, gotówkę, 
którą magazynuje, przewozi poprzez specjalistyczne 
firmy. I to jest kolejny koszt tej gotówki. Nie chodzi 
tutaj o wartość tego pieniądza, tylko… Zastanawia 
mnie, jaki to będzie miało wpływ… Dlaczego to się 
dzieje z użyciem hasła „szara strefa”? Ktoś, kto to robi 
nielegalnie, dalej będzie to robił nielegalnie. Jak ktoś 
będzie chciał zrobić limit na poziomie 15 tysięcy zł, 
a musi wydać 150 tysięcy zł, to rozbije to na 15 faktur. 
No przecież wszystko można zrobić. Dla mnie pójście 
w tym kierunku nie ma większego sensu.

Podczas mojej pierwszej podróży… Dużo czy-
tałem o Ameryce, o Stanach. Przygotowywałem się 
do wyjazdu i przeczytałem w kilku opracowaniach, 
żeby nie brać ze sobą dużo gotówki, bo tam gotówki 
w sklepach nie przyjmują, że jest problem z płaceniem 
gotówką w restauracjach, że w większości miejsc pła-
ci się kartami kredytowymi. O dziwo okazało się, że 
gotówkę bardzo chętnie przyjmują. Jak jest płatność 
gotówką, to nawet z automatu są rabaty w sklepach, 
w restauracjach i w innych miejscach. Na karty tak 
chętnie nie patrzą, bo wiadomo, że za jej użycie trzeba 

Jeśli chodzi o kontrolę wykonanych działań 
w związku ze zgłoszonymi nieprawidłowościami, to 
moim zdaniem reakcja systemu powinna być zdecy-
dowanie szybsza. Według mnie samo zmniejszenie 
kwoty to zaledwie drobna część całej zmiany. W ten 
sposób problem nie zostanie do końca rozwiązany, 
a tylko – i na pewno tak będzie – utrudnimy życie 
wszystkim przedsiębiorcom.

Mam wielką nadzieję, że większość senatorów 
poprze moją propozycję. Bardzo się cieszę, że były 
tu podobne głosy pana marszałka Czeleja, pana sena-
tora Pocieja oraz pana senatora Czarnobaja. Dziękuję 
państwu za uwagę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę pana senatora Dowhana.

Senator Robert Dowhan:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Ministrze!
Widać, że odkąd Fenicjanie wynaleźli pieniądz, 

to z tym pieniądzem ciągle jest problem, albo taki, że 
jest go za mało, nie tylko w naszych kieszeniach, albo 
taki, że czasami za dużo, z niewiadomych źródeł. I tak 
naprawdę nie wiadomo, gdzie tu jest złoty środek.

Jeśli chodzi o te kraje, które pan wymieniał, 
mówiąc, że znalazły dodatkowe pieniądze, bo 
ograniczyły płatności, może i to jest prawda, ale 
to trudno udowodnić, czy to jest akurat ten mecha-
nizm, czy nie.

Ja dzisiaj bardziej się zastanawiam… To jest tak 
naprawdę debata przeciwko przedsiębiorcom i prze-
ciwko ludziom. Jeżeli wychodzimy z założenia, że 
wszystko się dzieje tylko po to, żeby oszukać, to jest 
to złe założenie. Ja chciałbym wychodzić z założe-
nia, że wszystko, co się dzieje, jeżeli chodzi o obrót, 
o nasze życie, jakoś oparte jest na zaufaniu. Jeżeli 
darzymy ludzi zaufaniem, a na pewno większa część 
przedsiębiorców jest obdarzana zaufaniem i w 100% 
robi wszystko zgodnie z przepisami, to powinniśmy 
kierować się tą zasadą i wspierać tych przedsiębior-
ców, opierać się na zasadach zaufania. A jeżeli ktoś 
robi w drugą stronę, to przecież są odpowiednie służ-
by, które mogą prędzej czy później nielegalne firmy 
wyłapać, o czym zresztą co jakiś czas prasa donosi.

Tu nie chodzi o drobnego przedsiębiorcę. Czy pań-
stwo się wzbogaci z tego powodu, że ktoś coś tam 
kupi, nie zaliczy sobie do kosztów, zapłaci gotówką, 
bo ma akurat, bo jest na targach, bo jest okazja coś 
kupić, ma pieniądze, kupuje, przywozi? Czy to jest 
taki wielki problem? Tu państwo widzicie uszczelnie-
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(senator R. Dowhan) kupuje na fakturę, albo nie na fakturę. I idzie to po-
przez system fiskalny. Tak więc oszustwo legalnego 
przedsiębiorcy jest żadne, bo albo z tej, albo z innej 
strony transakcja jest zarejestrowana. I doszukiwa-
nie się tutaj czegoś takiego, że nagle ktoś nie będzie 
oszukiwał, bo zmniejszymy kwotę, i że będą wielkie 
wpływy do budżetu… 

Uważam, Panie Ministrze, że to jest bardzo nie-
trafiony pomysł. Dlatego jako przedsiębiorca i senator 
Platformy Obywatelskiej składam wniosek, aby od-
rzucić omawianą ustawę w całości. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę teraz pana senatora 

Florka.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Ministrze!
Chciałbym zwrócić uwagę, że 99%, z jakąś tam 

końcówką, przedsiębiorstw w Polsce to są małe i śred-
nie przedsiębiorstwa. Chyba 0,8% to są duże przedsię-
biorstwa. I teraz mamy duże spółki, duże firmy, które 
działają na podstawie kodeksu handlowego, czyli np. 
spółki z o.o., i mamy też ludzi, którzy działają na 
podstawie ustawy o działalności gospodarczej. To już 
powyżej 40 lat… Nie, w 1988 r. była ustawa Wilczka. 
Czyli dwadzieścia parę lat, odkąd mogli oni rozpo-
cząć działalność gospodarczą, w tamtych czasach. 
Są firmy jednoosobowe, które prowadzą działalność 
gospodarczą, są firmy troszeczkę większe i są firmy, 
które prowadzą rzeczywiście niewielką działalność, 
gdzie taka transakcja na 15 tysięcy zł zdarza się może 
raz w roku, a pozostałe są mniejsze. Taki przedsię-
biorca też może być. I w związku z tym uważam, 
że akurat obniżenie limitu z 45 tysięcy zł do 15 ty-
sięcy zł i wprowadzenie sankcji, których wcześniej 
nie było… Kiedy limit wynosił 15 tysięcy euro, nie 
było sankcji. Państwo obniżacie z 15 tysięcy euro na 
15 tysięcy zł. I mało tego, dokładacie państwo jeszcze 
dodatkowe sankcje. Sankcje, które… Mówię o przed-
siębiorcach, o rzemieślnikach, o osobach mogących 
nawet nie zauważyć, że zmieniły się przepisy prawa. 
Przedsiębiorca, mały przedsiębiorca, który już 20 czy 
30 lat działa na rynku, może czegoś takiego nawet 
nie zauważyć. No i on również zostanie objęty wspo-
mnianą ustawą, co oczywiście będzie oznaczało, że 
jeżeli dokona transakcji na poziomie np. 16 tysięcy zł, 
no to nie zostanie mu to wliczone w koszty uzyska-
nia przychodów. I z tego tytułu oczywiście będzie 
miał problem. W przypadku niedużej działalności 
może się okazać, że to są bardzo znaczne pieniądze, 
pieniądze, które dla danego przedsiębiorcy będą na 

zapłacić. W Polsce jest to samo. Jeżeli przedsiębiorca 
będzie chciał płacić kartą, to bank czy serwis zwią-
zany z Polcardem, który obsługuje karty, naliczy mu 
opłaty. Z tego, co wiem, to te opłaty są rzędu do 2%, 
a to jest naprawdę dużo. Jeżeli ktoś ma duży obrót, 
działa na małej marży i posługuje się np. kartami, to 
jest to dla niego naprawdę duży wydatek. I nie chodzi 
tu o przelewy bankowe, które dzisiaj praktycznie są 
bezkosztowe, nie chodzi tu o opłaty bankowe, które 
są zryczałtowane i są bardzo małe – chodzi o koszt, 
przeliczenie, magazynowania wpłat gotówkowych. 
Poza tym może zdarzyć się tak, jak już się zdarza 
w niektórych krajach: za to, że w bankach będzie le-
żała nasza gotówka… Wiemy, jaka jest inflacja. Poza 
tym może się zdarzyć deflacja. I ta gotówka, która 
będzie w banku leżała, będzie kosztowała przedsię-
biorcę, bo on nie będzie miał z tego tytułu chociażby 
odsetek, tak jak jest dzisiaj. Małe, bo małe, ale te od-
setki jeszcze są. W niektórych krajach już ich nie ma. 
W niektórych krajach za to, że bank trzyma gotówkę, 
trzeba po prostu bankowi dodatkowo zapłacić.

Mówiliśmy tu… Ten przykład związany z wan-
nami może nie do końca jest trafiony. Podczas tego 
posiedzenia dostałem esemesa od kolegi, który ma 
firmę przewozową, obsługuje chłodniami Europę 
Zachodnią. On zawsze ma tzw. pogotowie gotów-
kowe, jak zresztą każdy kierowca. Bo on może ulec 
wypadkowi, samochód może ulec zniszczeniu czy 
awarii i trzeba natychmiast auto naprawić. Jemu 
ciężko będzie, a tych sytuacji, jak mówi, ma dużo… 
Trudno, żeby chłodnia czekała, aż przyjdzie przelew. 
A jak on zapłaci gotówką, to już nie będzie mógł 
wliczyć sobie tego w koszty. No, to trochę jest nie 
w porządku, Panie Ministrze. Prawda? 

Dlatego pytałem, dlaczego uważacie, że jeżeli ktoś 
zapłaci gotówką, a nie przelewem, to nie może wli-
czyć sobie tego w koszty. Po co ta dodatkowa biuro-
kracja? Kto to wszystko będzie sprawdzał? Kto będzie 
trzymał przelewy przez 5 czy 6 lat, podpinał, maga-
zynował? Elektronicznie też nie wszystko się zrobi, 
nie każdy ma do tego głowę, nie każdy ma do tego 
ludzi, narzędzia. Po co takie ograniczenia? Co to da? 
Przecież to wszystko sprowadza się do jednego. Co to 
za różnica, czy ktoś zapłaci przelewem, czy zapłaci 
gotówką? Jak gotówkę ma nielegalną, to jesteście też 
od tego, żeby takiego delikwenta czy przedsiębiorcę 
spytać, skąd ją ma. Czy to takie trudne? Po co kom-
plikować komuś życie? Przecież idziemy do wyborów 
– nie tylko wasza partia, lecz także nasza – z hasłami, 
że chcemy ułatwiać ludziom, w tym przedsiębiorcom, 
życie. Po co dzisiaj je utrudniać? Panie Ministrze, na 
to pytanie również pan nie odpowiedział.

Drukarka fiskalna oczywiście jest do rozliczania 
transakcji, ale w każdym przedsiębiorstwie albo ktoś 
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(senator P. Florek) że środowiska skupione w instytucjach prowadzą-
cych działalność gospodarczą na posiedzeniu komisji 
odnosiły się do tego projektu niechętnie, żeby nie 
powiedzieć: wrogo. Wpisując się w myśl senatora 
Dobkowskiego, chcę powiedzieć, że najpierw było 
wrogo, a później trochę wrogo. W związku z tym 
chcę powiedzieć, z czego to wynika.

Panie Ministrze, cały problem polega na tym, że 
państwo akcentujecie – ja sobie to zapisałem, mówił 
o tym pan senator Dobkowski jako sprawozdawca, 
pan minister również to zaznaczył – jako rzecz naj-
ważniejszą ograniczenie szarej strefy i zwiększenie 
dochodów budżetowych. Otóż chcę powiedzieć, że 
są dwa modele dotyczące wprowadzania takiej usta-
wy. Jest model starej Unii i model skandynawski – 
przez wiele miesięcy, lat przedstawiano, jak należy 
to robić, pokazywano dobre przykłady, mówiono, 
że do dobrego tonu należy niechodzenie z gotówką, 
a płacenie kartami. Promowano tę ideę, pokazywano, 
jakie i państwo, i przedsiębiorca ma z tego powodu 
sukcesy. Państwo w swoich wypowiedziach promu-
jecie rzecz najważniejszą: potrzebne są do budżetu 
2 miliardy zł. I nieważne, że przy okazji potracimy 
ileś tysięcy przedsiębiorców funkcjonujących na 
polskim rynku. Bo czego oni się najbardziej oba-
wiają, Panie Ministrze? Nie wiem, czy pan minister 
rozmawiał z nimi tak szczerze. Mówię o polskich 
przedsiębiorcach, którzy byli na posiedzeniu komisji, 
zrzeszonych w grupie związanej z polskim rzemio-
słem. Jeżeli zapisane są w budżecie 2 miliardy zł, to 
co trzeba zrobić? No, znaleźć je. A przecież wprowa-
dzanie idei obrotu bezgotówkowego nie ma na celu 
głównie zwiększania przychodów państwa. Ważną 
sprawą jest to, o czym mówił pan minister: lewe fak-
tury na 80 miliardów to jest olbrzymi argument, żeby 
się nad tym zastanowić. Ale to, o czym mówił pan 
senator Dowhan… pan senator Florek. Przecież jeżeli 
chcemy ograniczać szarą strefę, to nie jest to jedyny, 
a można powiedzieć, że niewielki instrument. To już 
padało z tej trybuny: ci, którzy oszukują, oszuści nie 
dokonują operacji poprzez banki. W związku z tym 
należy bardzo poważnie rozważyć to, co dotyczy 
wprowadzania tego rodzaju dłuższego vacatio legis, 
promowania tej idei, rozmawiania z przedsiębiorcami. 
A państwo stosujecie znowu taki oto tryb postępo-
wania: uszczelniamy, wprowadzamy 2 miliardy zł 
i zobaczymy, co się będzie działo. I dlatego też dobra 
w mojej ocenie idea w sensie uszczelniania systemu, 
wprowadzania instrumentów, które powinny pomóc 
przedsiębiorcom, spotyka się z taką mocną krytyką. 
Zresztą jednym z autorów tej krytyki był siedzący 
tutaj pan senator Bierecki. I dwa przykłady. Kiedyś 
w ustawie budżetowej jeden z ministrów nieopatrznie 
zapisał 2 miliardy zł z fotoradarów po stronie docho-
dów. Oczywiście głównym celem nie było tutaj – tak 
tłumaczył pan minister i wierzę, że tak było – uzyska-

tyle znaczące, że nie będzie mógł dalej prowadzić 
działalności gospodarczej. Tak więc wydaje mi się, 
że cel, o którym państwo mówicie, że dodatkowe 
wpływy do budżetu… No, ja rozumiem, że będzie-
cie teraz państwo w Ministerstwie Finansów szukać 
dużo, dużo takich miejsc, żeby zaspokoić potrzeby, 
które są w budżecie. Ale akurat w tym przypadku, 
gdy mówimy o niedużych kwotach… Musimy my-
śleć również o małych i drobnych przedsiębiorcach. 
Zmniejszenie kwoty… Możemy dyskutować, czy ona 
jest właściwa, czy powinna, tak jak mówił mój przed-
mówca, pan senator, wynosić 30 tysięcy, można o tym 
dyskutować. Ale jeżeli tak drastycznie się ją obniża 
i do tego jeszcze wprowadza się sankcje, to uważam, 
że to nie jest zasadne. Dla mnie jako osoby, która kie-
dyś, w 1989 r., rozpoczynała działalność gospodarczą, 
potem zajmowała się spółkami prawa handlowego 
i wie mniej więcej, jak ta działalność wygląda, to jest 
wystarczający argument, żeby nie poprzeć tej ustawy 
i nie poprzeć tej zmiany w kształcie, w jakim została 
zaproponowana. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
W poprzedniej kadencji w Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych wielokrotnie dyskutowali-
śmy na temat spraw związanych z obrotem bezgo-
tówkowym. Chcę powiedzieć, że panowała tutaj duża 
zgoda, także zgoda polityczna, co do idei – zwracam 
się do pana senatora Biereckiego, który był wiceprze-
wodniczącym tejże komisji – zwiększania obrotów 
bezgotówkowych. Chcę również powiedzieć, że – 
co ważne – było kilka sympozjów zorganizowanych 
przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, 
która przedstawiała najważniejsze elementy dotyczą-
ce tego, dlaczego warto w działalności gospodarczej, 
ale również w życiu codziennym odchodzić od bez-
pośredniego płacenia pieniądzem. Jednym z ważnych 
argumentów, które warto brać pod uwagę, jest to, 
że utrzymanie pieniądza w obrocie kosztuje ok. 1%. 
Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale takie były dane 
statystyczne prezesa Narodowego Banku Polskiego. 
Sprawy związane z bezpieczeństwem i innymi rze-
czami to oczywiście jest ważny argument. Ważnym 
elementem jest również to, co dotyczy szarej strefy, 
przy czym chciałbym powiedzieć, dlaczego to, co 
państwo proponujecie, tak się różni… dlaczego po-
woduje taką niechęć środowisk. Trzeba powiedzieć, 
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(senator L. Czarnobaj) płatności pomiędzy przedsiębiorcami. Nie dotyczy to 
płatności między przedsiębiorcą a nieprzedsiębiorcą, 
czyli osobą prywatną. Jak mówiłem, spółka cywilna 
też nie jest przedsiębiorcą – nikt tego nie zdemento-
wał i uważam, że tak jest – czyli taka spółka może 
dokonywać z przedsiębiorcą transakcji gotówkowych 
powyżej 15 tysięcy zł. Jedna prywatna osoba z drugą 
taką osoba też może to robić, ograniczenie dotyczy 
tylko i wyłącznie płatności pomiędzy przedsiębiorca-
mi. Po prostu jest zmniejszony limit płatności – z 15 
tysięcy euro do 15 tysięcy zł. Koledzy senatorowie 
z Platformy mówią, że to jest za mało, że powinno się 
to zwiększyć. Nie wiem, do ilu, może więcej niż…

(Rozmowy na sali)
Jeżeli chodzi o polskie stowarzyszenie rzemiosł, 

to ja nie powiedziałem, że oni zaproponowali, po-
wiedzmy, pośrednią kwotę. Gdyby ustalić ten limit 
na 30 tysięcy zł, to wtedy byłoby według nich do-
brze. Dopowiadam to jeszcze, bo nie mówiłem o tym, 
przedstawiając sprawozdanie komisji.

Jeszcze do pana senatora Florka. Otóż pan senator 
Florek sugerował jakoby – oprócz tego, że się nie 
zalicza do kosztów uzyskania przychodu transakcji 
powyżej 15 tysięcy zł, że to jest sankcja – był w ogó-
le zakaz dokonywania płatności gotówkowej przed-
siębiorcy. Jakoby był zakaz, a oprócz tego jeszcze 
sankcja. Taka sankcja, która nie pozwala zaliczyć 
do kosztów uzyskania przychodów. Otóż nie ma cze-
goś takiego, nie ma zakazu dokonywania transakcji 
gotówkowej powyżej 15 tysięcy zł. Można dokonać 
takiej transakcji. Przedsiębiorca może płacić gotówką 
więcej niż 15 tysięcy zł drugiemu przedsiębiorcy, 
tylko musi się liczyć z tym, że nie będzie mógł tego 
zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. A więc 
co traci? Traci po prostu możliwość zmniejszenia 
podatku dochodowego. Tylko to traci. I to nie jest 
sankcja. Po prostu może, jeżeli chce, bo np. woli tak 
robić, woli dużą kwotę zapłacić w gotówce. Proszę 
bardzo, tylko że będzie musiał ponieść wyższy poda-
tek. A więc to nie jest zakaz i sankcja, tylko ma taką 
możliwość, ma do wyboru. Opłaca się przedsiębiorcy 
jednak nie dokonywać transakcji gotówkowych, tylko 
płacić przelewem. To jest niejako zachęta dla przed-
siębiorców, żeby to robić.

Tutaj pan senator, nie pamiętam który, chyba 
pan senator Dowhan, mówił o tym, że przedsiębior-
cy będą mogli rozłożyć transakcję, rozpisując ją po 
prostu na kilka faktur. Chyba senator Czelej mówił, 
że nawet może być 8 faktur czy więcej, że po prostu 
będą omijać przepisy ustawy, rozpisując to na wiele 
faktur, każda na nie więcej niż 15 tysięcy zł. Otóż 
pan minister mówił o tym, że tu nie chodzi o to, że 
faktura będzie na kwotę poniżej 15 tysięcy zł. Chodzi 
o transakcję. Po prostu transakcja nie będzie mogła 
być na kwotę powyżej 15 tysięcy zł, bez względu na 
to, czy to będzie rozpisane na wiele faktur, czy będzie 

nie tych dochodów, tych 2 miliardów zł, tylko co in-
nego, czyli ograniczenie ilości wypadków na polskich 
drogach. To był główny cel wprowadzania fotorada-
rów. Oczywiście wypromowano kwestię w ocenie 
niektórych najważniejszą, a mianowicie uzyskanie 
dochodów w wysokości 2 miliardów zł. I tu jest po-
dobny mechanizm. Idea słuszna, ale wykonanie byle 
jakie – to po pierwsze. Po drugie, chodzi o sposób 
wprowadzania tego całkowicie w oderwaniu od opinii 
publicznej, opinii polskich przedsiębiorców. I to wcale 
nie jest prawdą, Panie Senatorze Dobkowski, że na 
początku było nieprzyjaźnie, a później tylko trochę 
nieprzyjaźnie. Chcę powiedzieć, że na początku było 
nieprzyjaźnie, a później może jeszcze bardziej nie-
przyjaźnie, bo ci ludzie po prostu zobaczyli, że pań-
stwo w ogóle nie słuchacie, nie wsłuchujecie się w ich 
opinie, nie chcecie tego słuchać. A więc pytałem… 
Rozumiem, że ministerstwo jest zdeterminowane, ale 
troszeczkę się zastanawiałem, dlaczego senatorowie, 
reprezentujący również tych przedsiębiorców, w ogóle 
się nie wsłuchują w ich słowa, tylko wiedzą jedno: to, 
co zaproponował minister, jest jedynie słuszne.

I na koniec, proszę państwa, chciałbym panu mini-
strowi i państwu coś przekazać. Podczas tej rozmowy 
z polskimi rzemieślnikami oni powiedzieli pewną 
bardzo ważną rzecz. Otóż ci ludzie, którzy prowadzą 
swoje firmy długie, długie lata, od dziada pradziada, 
którzy działali jako polscy przedsiębiorcy jeszcze za 
czasów komuny, mówili tak: wtedy, kiedy władza 
w Polsce Ludowej mówiła „zapalamy zielone światło 
dla polskiego rzemiosła”, to wszyscy zwijali interes, 
bo wiedzieli, że władza mimo tego zielonego światła 
będzie się do nich dobierać. A teraz władza mówi: 
my zgarniemy te 2 miliardy do budżetu i mimo że 
będziemy wam utrudniać to, co powinno być ułatwie-
niem, to na pewno to zrealizujemy. I tego się polscy 
przedsiębiorcy panicznie obawiają. Kompletnie nie 
ma promocji dobrego, jak myślę, pomysłu, za to jest 
fatalne, beznadziejne wykonanie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Dobkowski.

Senator Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Może nie wszystko powiedziałem podczas mo-

jego wystąpienia jako sprawozdawca. Po dyskusji 
i po pytaniach się zorientowałem, że nie wszystko, 
o co w tej ustawie chodzi, jest dostatecznie jasno 
wyjaśnione. Chciałbym więc jeszcze raz powiedzieć, 
że ustawa dotyczy tylko i wyłącznie realizowania 
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(senator W. Dobkowski) gotówkowym. Dlatego ten instrument, który jest 
tutaj przewidziany – a więc utrata możliwości za-
liczenia czegoś do kosztów uzyskania przychodów, 
gdy przekracza się wielkość 15 tysięcy – jest o tyle 
nietrafiony, że te obroty, którym mielibyśmy za-
pobiegać tym właśnie sposobem, obywają się bez 
jakiejkolwiek dokumentacji. A więc mówienie, że 
ten straszak, że tak powiem, ta sankcja tutaj zadzia-
ła, jest absolutnie, moim zdaniem, chybione. To na 
pewno nie zadziała i to nijak się ma do szarej strefy. 
Nie trzeba będzie robić żadnych wybiegów, bo ci, 
którzy dzisiaj robią swoje interesy bez jakiejkolwiek 
dokumentacji, oczywiście nie mogą sobie takich 
kosztów zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, 
ale i dalej nie będą mogli tego robić, a więc ustawa 
nic tu nie zmieni.

Dlatego należałoby zapytać: jaki wobec tego uzy-
skamy tu efekt? Otóż wszyscy się chyba zgadzamy, 
że małe i średnie przedsiębiorstwa są największym 
skarbem w Polsce, gdy idzie o przedsiębiorców. To 
tam wytwarzana jest najpokaźniejsza część dochodu 
narodowego, to tam zatrudnianych jest najwięcej osób 
i to do nich odnosi się ta ustawa, która będzie ogra-
niczała swobodę gospodarczą. Bo zgoda co do tego, 
że obrót bankowy, tak jak mówił pan senator Czelej, 
ma swoje zalety i rozszerza się z każdym rokiem – ci 
przedsiębiorcy, którym się to opłaca, przecież doce-
niają te zalety i kalkulują, i jeśli im się to opłaca, to 
wchodzą w pełen obrót bankowy – ale wiadomo, że 
wciąż jeszcze 18% przedsiębiorstw z grupy małych 
i średnich nie korzysta z bankowości elektronicznej, 
a 12% nie potrzebuje do pracy komputera. To są ci 
najmniejsi z małych, i to do nich prawdopodobnie 
próbujemy się, że tak powiem, dobrać po to, aże-
by uzyskać dodatkowe wpływy budżetowe. I w tym 
kontekście uważam tę propozycję – a nie jest to tylko 
moja opinia – za całkowicie nieuczciwą. Bo używa 
się fałszywej argumentacji dla osiągnięcia fiskalnego 
efektu.

Dlatego przedsiębiorcy skupieni w swoich or-
ganizacjach, którzy tak bardzo zabiegają o posza-
nowanie równej konkurencji, mówią tej ustawie: 
nie. To jest i Business Centre Club, i Związek 
Przedsiębiorców i Pracodawców, i Związek 
Rzemiosła Polskiego. Oni sprzeciwiają się temu 
rozwiązaniu. A jeśli byłoby tak, jak państwo mó-
wicie, a więc że oni na tym zyskają, ci porządni, ci 
zrzeszeni, to oni by was poparli. Są jednak przeciw. 
A są przeciw dlatego, że ta ustawa chybia celu, 
zupełnie chybia celu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze po raz drugi pan senator Robert 

Dowhan.

na jednej fakturze. Ale, jak rozumiem, pan minister 
szczegółowej odpowiedzi na ten temat jeszcze udzieli, 
chyba senatorowi Czarnobajowi.

(Senator Leszek Czarnobaj: Pisemnie.)
Tak. Pisemnie. I wyjaśni, jak to faktycznie będzie.
Proszę państwa, pan senator Czarnobaj mówił, że 

chodzi tutaj o 2 miliardy zł do budżetu, że chodzi o to, 
że rząd szuka tych pieniędzy… Ja bym wolał, żeby bu-
dżet żadnych pieniędzy z tego tytułu nie miał. A skąd 
budżet będzie miał te pieniądze? Ano z tego, że będzie 
bardziej uczciwa konkurencja. Jak będzie bardziej 
uczciwa konkurencja, to po prostu będzie większy 
rozwój i przyrost gospodarczy. Z tego rząd będzie 
miał może nawet więcej niż 2 miliardy. Wolałbym, 
żeby tak, jak w przypadku…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, czas 
się kończy.)

Tak? To już kończę.
Chciałbym tylko powiedzieć tak. Gdyby nie było 

efektów, które powodują zmniejszenie szarej strefy, 
to w Portugalii i w Hiszpanii by tego nie zrobiono. 
Jednak tam uzyskano zmniejszenie szarej strefy. 
Liczę na to, że w Polsce też uzyskamy ten efekt i że 
ten efekt będzie większy niż w Hiszpanii i Portugalii. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu poproszę senatora Mieczysława 

Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek! Pani Minister! Panie Ministrze!
Oceniamy tę ustawę nie tylko i nie przede 

wszystkim pod względem formalnym, ale dzisiaj 
oceniamy ją ze względu na cele, które ona sobie 
stawia. Cele, które wszyscy chyba uważalibyśmy 
za słuszne – bo jeżeli miałoby to ograniczyć nie-
uczciwą konkurencję, jeżeli miałoby ograniczyć 
wielkość szarej strefy, a przy tej okazji zapewnić 
większe wpływy do budżetu, to oczywiście nale-
żałoby temu przyklasnąć. Ale przyjrzyjmy się, czy 
ta ustawa rzeczywiście zawiera instrumentarium, 
które pozwoli to uzyskać.

Proszę państwa, szara strefa rzeczywiście ma 
dwie charakterystyczne cechy. Pierwsza to nieudo-
kumentowanie obrotów – brak rachunków, brak 
faktur. Dopiero na końcu powiedzielibyśmy tu, 
że wszystko dzieje się w obrocie pozabankowym, 
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podatku. Później, kiedy chce wypłacić dywidendę, po 
raz kolejny płaci podatek. Do tego dochodzi przecież 
jeszcze podatek VAT, bo od różnicy między trans-
akcjami niestety zawsze trzeba odprowadzić VAT, 
jeżeli oczywiście jest zysk, a przedsiębiorca pracu-
je dla zysku. Stawka 23%, chyba najwyższa dzisiaj 
w Europie, też jest do przemyślenia. Czy zmniejszenie 
jej nie wpłynie dodatnio na zwiększenie wpływów do 
budżetu państwa? Nie wspomnę o obciążeniach zwią-
zanych z ZUS czy chociażby z podatkami, z którymi 
próbowałem w jakiś sposób polemizować przez cztery 
lata. Może teraz się uda. Chodzi o to, że przedsiębior-
ca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu 
wpłat na PFRON. Przecież to też prowadzi donikąd. 
No jak to możliwe, że prowadząc przedsiębiorstwo 
i płacąc podatek z własnej kieszeni, nie można go 
zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej? No 
jak można dalej stosować takie drakońskie prawo 
i później żądać zysków… Tylko gdzie są te zyski, 
jak gdzieś po drodze to wszystko się płaci? Może to 
jest dobra rada, Panie Ministrze, żeby zająć się po-
ważnymi rzeczami, typu chociażby obniżenie podat-
ków albo przynajmniej zrobienie porządnej analizy, 
czy obniżenie podatków nie wpłynie dodatnio na 
zwiększenie wpływów do budżetu państwa, na to, 
żeby przedsiębiorcy z zewnątrz i nasi nie uciekali za 
granicę w poszukiwaniu innych rozwiązań. Bo dzisiaj 
każdy przedsiębiorca pracuje dla zysku, a zysk to jest 
płacenie mniejszych podatków, to jest płacenie mniej 
i obrót w warunkach mniejszych kosztów prowadze-
nia działalności gospodarczej. To jest dzisiaj domena 
każdego przedsiębiorstwa, bo jeżeli ktoś założy firmę 
i nie będzie zwracał uwagi na koszty, na podatki, to 
tej firmy za miesiąc, za rok czy za 2 lata nie będzie. 
I, Panie Ministrze, całemu ministerstwu życzę, żeby 
zrobiło taką głęboką analizę. Być może staniemy się 
krajem, który będzie miał rozwiązania będące zachętą 
dla innych, aby to u nas rozwijała się przedsiębior-
czość i płacono mniejsze podatki, bo dzisiaj uważam, 
że te obciążenia są o wiele za duże. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu senatora Grzegorza 

Biereckiego.

Senator Grzegorz Bierecki:
Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Wszyscy wydają się zgodni co do tego, że trzeba 

to zrobić, że należy walczyć z szarą strefą. Co prawda 
padają tutaj słowa, że ta ustawa jest nieuczciwa, że 
niewłaściwie deklarowane są cele, ale przecież cel 
jest jasny: ta ustawa realizuje plan rozwoju obrotu 

Senator Robert Dowhan:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Drogi 
Ministrze!

Zapomniałem powiedzieć o dwóch najważniej-
szych kwestiach, chociaż chciałem wcześniej, ponie-
waż mój kolega, pan senator Pociej, mówił, że należał 
do grupy parlamentarnej, która zajmuje się małymi 
i średnimi przedsiębiorcami… W poprzedniej ka-
dencji ja również do niej należałem, byłem zastępcą 
dzisiejszego pana marszałka Czeleja. Rozmawialiśmy 
wtedy na różne tematy, ale tego tematu nigdy nie 
poruszyliśmy. Autorem większości opracowań był 
dzisiejszy marszałek. Myślę, że gdyby to było takie 
ważne z punktu widzenia fiskalnego, przedsiębior-
ców, to w ostatniej kadencji, w ciągu czterech lat, ten 
punkt pojawiłby się w którymś momencie chociażby 
na obradach naszej grupy, a tak się nie stało.

Nie dodałem też – ale chyba, jeśli dobrze teraz 
usłyszałem, wspomniał o tym senator Augustyn – że 
jeżeli faktycznie byłaby to dobra ustawa, która niesie 
ze sobą więcej dobrego niż złego, to zostałaby poparta 
przez takie organizacje jak chociażby BCC, które 
negatywnie zaopiniowało tę ustawę.

Pytałem o to pana senatora sprawozdawcę. Nie 
odpowiedział, bo nie wiedział, jakie są opinie. 
Była negatywna opinia, Panie Senatorze. Związek 
Przedsiębiorców i Pracodawców też negatywnie za-
opiniował ustawę. Związek Rzemiosła Polskiego też 
negatywnie. Nie wiem, czy były inne opinie, nie mam 
takich informacji, bo nie uczestniczę w pracach ko-
misji gospodarki, ale gdyby były inne opinie, gdyby 
była choć jedna pozytywna, to pewnie pan senator 
sprawozdawca czy pan minister by ją przytoczył.

Myślę, że i tak dzisiaj nic nie wniesiemy, bo usta-
wa zostanie przegłosowana, ale jest pytanie, Panie 
Ministrze, a może też dobra rada. Jest pytanie: po co 
to robimy? I dlaczego jest tak duża szara strefa? Bo 
uważam, że jest duża. Świadczą o tym liczby; licz-
by, które nie kłamią, tak jak matematyka nie kłamie 
i nie można jej oszukać. Na pewno główną przyczy-
ną tego są m.in. wysokie podatki. Gdyby podatki, 
które dzisiaj płacą przedsiębiorcy, były relatywnie 
niskie… Nie jestem specjalistą i nie chcę się tutaj mą-
drzyć. Być może istnieją opracowania dotyczące tego, 
jak wpływa zmniejszenie podatku płaconego przez 
przedsiębiorców na zwiększenie wpływów do budże-
tu. W niektórych państwach się to opłaciło. Walczymy 
też z rajami podatkowymi. Dlaczego takim rajem 
podatkowym w Europie nie miałaby być Polska? 
Dlaczego przedsiębiorcy z zewnątrz nie mieliby chęt-
nie rejestrować się, prowadzić działalności i rozliczać 
się w Polsce, a nie u siebie? Czy nie lepiej byłoby 
pomyśleć o tym, aby pójść na rękę przedsiębiorcom 
i obniżyć podatki? Dzisiaj każda osoba prawna ma-
jąca spółkę prawa handlowego płaci z automatu 19% 
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(senator G. Bierecki) nie korzystają teraz z dobrodziejstw nowoczesnych 
technologii, którzy nie korzystają z tego, pomagajmy 
się tego nauczyć, pomagajmy im z tego korzystać.

Za chwilę, we wrześniu wejdą w życie przepisy 
dotyczące tzw. podstawowego rachunku bankowego. 
Każdy obywatel będzie miał dostęp do bezpłatnego 
rachunku bankowego i 10 przelewów miesięcznie, 
o ile dobrze pamiętam… To regulacje, które są pro-
jektowane. To jest zgodne z dyrektywą unijną. Każdy 
będzie miał tani rachunek, tak naprawdę bezpłatny 
rachunek, 10 przelewów miesięcznie w zwykłym ży-
ciu dla zwykłego obywatela absolutnie wystarczy. 
Poziom ubankowienia, obrotu bezgotówkowego stale 
się podwyższa i to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, 
bo ludzie dostają dostęp do szeregu urządzeń cywili-
zacyjnych, które pozwalają im taniej żyć. Przypomnę 
państwu, że np. nie da się kupić przez internet, kupić 
taniej, produktów, nie mając narzędzia, instrumentu 
płatniczego, tak? Można przelewem, można kartą 
opłacić zakup w internecie. Ktoś powie: można za-
płacić doręczycielowi, jak przywiezie paczkę. Można, 
ale to jest już coraz rzadziej używane. Ten dostęp do 
tańszych zakupów przez internet jest też przecież 
związany z ubankowieniem, z posiadaniem rachunku, 
posiadaniem kart.

Tak więc nie mówmy o tym, że ta ustawa jest w ja-
kimś zakresie nieuczciwa, że ma ukryte, niedeklaro-
wane cele. Cel fiskalny owszem jest, ale przecież to 
nie jest najważniejszy cel tej ustawy. Najważniejszym 
celem jest eliminacja, zmniejszanie zakresu szarej 
strefy, pomoc uczciwym przedsiębiorcom, tym, któ-
rzy chcą uczciwie płacić podatki, którzy nie ukry-
wają swoich dochodów, którzy nie chcą uczestniczyć 
w działaniach, z których powinni się spowiadać.

Były w dyskusji głosy, że w Polsce są wysokie 
podatki dla przedsiębiorców. Pewnie, że mogłyby być 
niższe, każdy by chciał mniej płacić. Ale jeżeli się je 
porówna z podatkami w Unii Europejskiej, to wcale 
tak źle nie wypadamy. Mam doświadczenie z innych 
krajów i zapewniam pana, że płaci się tam znacznie 
więcej, Panie Senatorze. Tak więc…

(Senator Robert Dowhan: Wiem.)
No właśnie.
Oczywiście po tej debacie wszyscy mogliby mieć 

błędne przekonanie, że polscy przedsiębiorcy marzą 
o tym i pragną, żeby te 15 tysięcy euro, czyli około 
50 tysięcy zł w tej chwili, mieć w kieszeni, z tym 
podróżować i płacić tym, licząc banknoty jeden za 
drugim, w sklepie czy w hurtowni w taki tradycyjny 
sposób. Nie ma takich marzeń. Ludzie chcą wygod-
nie zapłacić kartą, przelewem. Jeżeli ktoś trzyma się 
kurczowo płatności gotówkowych, to możemy podej-
rzewać, że ma jakieś ukryte powody, żeby to robić. 
Bo wcale nie jest wygodne to płacenie gotówką, to 
podróżowanie z pieniędzmi i martwienie się, że mi 
z kieszeni wypadną albo ktoś mi je wyciągnie. Nie 

bezgotówkowego w Polsce i eliminacji szarej strefy. 
Przecież takie są najważniejsze cele tej ustawy.

Jeżeli chodzi o rozwój bezgotówkowy, to przecież 
nikt na tej sali nie zaprzeczał, że dzięki rozwojowi 
operacji bezgotówkowych zyska nasza gospodarka, 
będziemy bogatsi. Dane, które Narodowy Bank Polski 
przedstawia, są jednoznaczne: to jest korzystne dla 
polskiej gospodarki, korzystne jest zwiększenie ob-
rotu bezgotówkowego. Fantastycznie.

A szara strefa? Czy mamy przeciwdziałać funk-
cjonowaniu szarej strefy? No chyba nikt na tej sali 
nie śmie powiedzieć, że takiego celu nie powinni-
śmy realizować. Nie tak dawno rozmawiałem z moim 
przyjacielem, który prowadzi nieduże przedsiębior-
stwo w branży budowlanej, który chce płacić podatki, 
który stara się wywiązywać ze wszystkich obowiąz-
ków, także wobec swoich pracowników, bo on stara 
się o nich dbać, szanuje pracowników i ich rodziny. 
On mówił tak: Jak ja mam to robić, skoro dookoła 
są firmy, które działają praktycznie w szarej stre-
fie, gdzie płaci się gotówką, gdzie pracodawcy płacą 
swoim pracownikom gotówką? I dalej: Przecież oni 
mają niższe koszty, ja nie jestem konkurencyjny wo-
bec tych przedsiębiorców. Czy powinno się pozwalać 
na zatrudnianie przez firmy, które są z szarej strefy, 
które nie przestrzegają praw pracowniczych, które 
płacą pracownikom w kopertach, i kultywować tę 
patologię? No bo co jest pożywką dla szarej strefy? 
Pożywką dla szarej strefy jest obrót gotówkowy. Nie 
ma szarej strefy bez obrotu gotówkowego. Ktoś po-
wie, że oczywiście będą płacić… że zakażemy im pła-
cić w złotówkach, zmniejszymy obrót złotówkowy, to 
przerzucą się na dolary albo będą płacić sztabami zło-
ta. Oczywiście, że nie da się zlikwidować w całości 
szarej strefy, ale da się ją ograniczyć i rozwiązaniem, 
które jest przyjmowane przez wszystkie rozwinięte 
kraje, jest zmniejszanie obrotu gotówkowego. Jako 
ciekawostkę powiem państwu senatorom, że bank 
centralny Norwegii rozważa w tej chwili w ogóle za-
niechanie drukowania gotówki. To jest projekt, nad 
którym oni pracują. Oni chcą kompletnie od tego 
odejść. Nie będzie banknotów. Oczywiście będą uzna-
wane te stare, ale nowych już się nie będzie drukować, 
bo nie ma takiej potrzeby. Obrót bezgotówkowy, karty 
bezstykowe, karty debetowe, karty kredytowe, prze-
lewy natychmiastowe – to wszystko jest już dostęp-
ne, to wszystko już jest. Jeżeli my mielibyśmy teraz, 
myśląc o rozwoju gospodarczym Polski i ogranicza-
niu szarej strefy, także budowaniu uczciwości wśród 
przedsiębiorców, równać do tych, którzy nie posługu-
ją się komputerem, dla których dokonanie przelewu 
jest wyzwaniem niemożliwym do zrealizowania, to 
chciałbym powiedzieć, że chyba źle byśmy uczynili. 
Nie równajmy do dołu, a raczej tym ludziom, którzy 



30

17. posiedzenie Senatu w dniu 11 maja 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym  

od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (cd.)

(senator G. Bierecki) My akcentujemy, Panie Senatorze, coś innego 
i w pana wypowiedzi już to zabrzmiało, coś, czego 
nie było ani na posiedzeniu komisji, ani podczas tej 
debaty. Przedsiębiorcy obawiają się następującej rze-
czy, tego, że jest wschodnioeuropejski model wpro-
wadzania ustawy i my to realizujemy, tak jak teraz, 
żeby już nie wchodzić w szczegóły, i jest model starej 
Unii, a szczególnie państw skandynawskich, które 
wprowadzając tego rodzaju uwarunkowania czy zasa-
dy działania, robiły to inaczej. My tylko postulujemy, 
wpisując się w obawy polskich przedsiębiorców.

Róbmy to w dyskusji z polskimi przedsiębiorcami, 
nie mówmy, że to są byle jakie czy złe propozycje, 
tylko wsłuchujmy się, starajmy się coś wprowadzić. 
Kilka tych propozycji jest do rozważenia. Trzeba wy-
znaczyć sobie pewien cel, niech to będzie docelowo 
1 tysiąc euro, tak jak mówił w debacie pan senator 
Bierecki, ale trzeba do tego dojść w sposób cywili-
zowany, a nie nagły, nie tak, że dzisiaj się budzimy, 
wprowadzamy 1 tysiąc euro i to jeszcze w takiej at-
mosferze, że głównym celem jest ograniczenie szarej 
strefy i zwiększenie dochodów budżetowych. To nie 
jest cel wprowadzania obrotu bezgotówkowego.

I bardzo tu apeluję… Przepraszam, odniosę się do 
słów zarówno pana senatora Biereckiego, jak i z ław 
senackich pana senatora Koguta, że uczciwi nie mają 
się czego bać. Ja nie jestem historykiem, ale z tego, co 
pamiętam, to w PRL zawsze mówili: uczciwy nie ma 
się czego bać. Panie Senatorze Kogut, to przecież pan 
jest człowiekiem, który zna to powiedzenie bardziej 
niż ja, i pan je zna z życia. Przecież gdy pana zamy-
kali, to mówili: Panie Kogut, pan się nie masz czego 
bać, pan jesteś człowiekiem uczciwym albo nie. Chcę 
też powiedzieć, że w historii były lata trzydzieste 
i w jednym z państw mówili, że uczciwy obywatel 
tego państwa nie ma się czego bać.

Chcę powiedzieć, że naprawdę przy tego rodzaju 
sprawach to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby to 
była ustawa, którą polscy przedsiębiorcy rozumieją, 
akceptują, a przy jej tworzeniu są wysłuchiwani, po-
wstaje wspólny harmonogram dojścia do celu.

(Głos z sali: A czy nieuczciwy…)
Czy nieuczciwy ma się bać? Ja chcę powiedzieć, 

że to jest aksjomat, w życiu to powinno obowiązywać 
zawsze i nie trzeba akcentować tego, że nieuczciwi 
mają się czego bać, a uczciwi mogą spać spokojnie. 
To nie jest żaden argument, ani do tej ustawy, ani do 
żadnego postępowania w życiu. Jeszcze raz chcę po-
wiedzieć: nie podchodźmy do polskich przedsiębior-
ców, do wszystkich razem, jako całości, jak do ludzi, 
do których mamy olbrzymią nieufność i w związ-
ku z tym musimy wprowadzać mnóstwo różnych 
ograniczeń. Chcę państwu powiedzieć, że nie ma 
takiego systemu. Najważniejszymi elementami, które 
budują system, są zaufanie, uczciwość i promowanie 
dobrego, a nie odwrotnie – ściganie i tylko ściganie. 

imputujmy naszym polskim przedsiębiorcom, że oni 
mają takie właśnie pragnienie, że chcą płacić gotów-
ką. Ja wiem, czego się obawiają nasi przedsiębiorcy 
i dlaczego protestują, dlaczego te listy… To nie są ja-
kieś wielkie protesty, bym powiedział. Wynikają one 
z obawy o to, że będą rosnąć koszty obsługi bankowej. 
Z tego to wynika. Chodzi o to, że tak naprawdę to, 
co zyskają na ograniczeniu obrotu gotówkowego, bo 
nie będą mieli tej kasy, rozliczeń kasowych, ubez-
pieczenia gotówki, transportu gotówki, zabierze im 
bank w opłatach za te transakcje. Tyle że to jest rola 
rządu, nadzoru finansowego, one powinny przypil-
nować, żeby tak się nie stało, żeby nagle nie okazało 
się, że to, co ma być korzystne dla przedsiębiorców, 
to, co ma być korzystne przecież także dla budżetu, 
przechwycą banki, podwyższając opłaty dla przed-
siębiorców. To jest rzecz, której należy pilnować. Jeśli 
przedsiębiorcy uzyskają ze strony rządu zapewnie-
nie, że po wprowadzeniu tej ustawy koszty obsługi 
bankowej dla przedsiębiorców będą monitorowane 
i rząd będzie starał się wpływać na banki, aby one 
nie stosowały nadmiernych opłat, to myślę, że uczciwi 
przedsiębiorcy, ci, którzy nie działają w szarej strefie, 
z całą pewnością poprą tę ustawę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę senatora Leszka 

Czarnobaja.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Zaczynając moją wypowiedź, chciałbym dopowie-

dzieć kilka słów do tego, o czym powiedział pan se-
nator Bierecki i o czym mówił pan senator Augustyn.

Panie Senatorze, w poprzedniej kadencji i teraz, 
jeśli chodzi o ideę wprowadzania obrotu bezgotów-
kowego, myślę, że wszyscy, jak na tej sali siedzimy, 
niezależnie od barw politycznych, jesteśmy za. Bo 
to niesie korzyści przede wszystkim dla państwa 
polskiego, ale również dla przedsiębiorców, o któ-
rych mówił pan senator. Mówię o tym, żeby nie było 
wrażenia, że my jesteśmy przeciwnikami w ogóle 
idei wprowadzania obrotu bezgotówkowego. To jest 
pierwsza rzecz.

Druga rzecz. Chciałbym powiedzieć, że my rów-
nież podpisujemy się pod tym, o czym mówił pan 
senator Augustyn, że to, co jest związane z obrotem 
bezgotówkowym, bezpieczniejszym, po niższych 
kosztach, a jeszcze przy okazji jest jakiś wpływ do 
budżetu… To są sprawy, pod którymi również się 
podpisujemy.
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(senator L. Czarnobaj) na łatwiejszy grunt, na tego, kogo łatwiej jest, że tak 
się wyrażę, dopaść podatkowo. To jest duży problem.

I jeszcze jedna rzecz. Czy ustawa jest uczciwa? 
Wydaje mi się, że stosowanie tutaj kryterium uczci-
wości chyba nie jest zbyt stosowne. Czy to jest ustawa, 
która…

(Senator Grzegorz Bierecki: To senator Augustyn 
o uczciwości mówił.)

Tak. Wydaje mi się, że ustawa jest uczciwa, to nie 
ulega wątpliwości, natomiast to nie jest jej istotna 
cecha. To nie jest jej istotna cecha.

Kwestie obrotu gotówkowego. Spędziłem parę lat 
w Stanach i wiem, że niczego się tam bardziej nie ceni 
niż tego, czy ktoś posiada cash.

(Senator Robert Dowhan: Tak jak mówiłem.)
Tak, wartość pieniądza w formie gotówkowej jest 

największa. O ile pamiętam, to nawet na jakichś wy-
kładach z ekonomii, z finansów, których miałem oka-
zje wysłuchać, mówiono, że to tak właśnie wygląda.

Muszę przyznać, podsumowując, że trochę odczu-
wam niepokój, że zostanie w ten sposób stworzona 
dziedzina kontroli płacenia podatków i urzędnikowi 
kontrolującemu będzie dużo łatwiej. Bardzo często 
bywa tak, że trzeba się umieć bronić przed kontrola-
mi, a ktoś, kto ma tak małe obroty, na ogół tego nie 
potrafi robić. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz o zabranie głosu proszę senatora Andrzeja 

Misiołka.

Senator Andrzej Misiołek:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze!
W ekonomii jest takie prawo, które się nazywa pra-

wo Kopernika-Greshama, które mówi, że gorszy pie-
niądz wypiera lepszy. No i rzeczywiście, jak historia 
pokazuje, od pieniędzy, które były bite z prawdziwego 
kruszcu, złota czy srebra, przeszliśmy na miedziane, 
potem na papierowe, a teraz przechodzimy na plasti-
kowe. Czy to dobrze? No, należałoby zadać sobie takie 
pytanie i spojrzeć nie tyle na model skandynawski – ja 
nie zgadzam się z tym, że to jest model dobry – co na 
model na amerykański czy nawet austriacki. Proszę 
państwa, w Austrii w niektórych sklepach nie można 
płacić kartą, trzeba mieć gotówkę, nie można zapłacić 
za żywność kartą kredytowa. Nie wiem, czy pójście 
w tym kierunku… To jest krok w kierunku odejścia 
od płatności gotówkowych. Następny krok polegałby 
na tym, żeby również obywatele nie płacili gotówką. 
Do czego to doprowadziło np. w Norwegii? Otóż do-
prowadziło to do sytuacji takiej, że w Norwegii obec-
nie nie można kupić alkoholu za gotówkę, tylko płacąc 

Tak że brakuje mi, obok wprowadzania słusznej idei 
zmniejszania obrotu gotówkowego na rzecz obrotu 
niegotówkowego, że tak powiem, nadbudowy ele-
mentów współpracy i budowania wspólnego projektu, 
jak to było realizowane w krajach skandynawskich. 
I tyle. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Józef Zając.

Senator Józef Zając:
Pani Przewodnicząca! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
Odnośnie do tego, że uczciwy nie ma się czego bać, 

to każdemu, kto jest przekonany do tego powiedzenia, 
dostarczyłbym parę przykładów. Ostatnio obserwuję 
taki przykład. Chyba już druga dziesiątka kontroli 
niszczy firmę. Jestem przekonany… Obserwuję to 
wszystko z boku i jestem przekonany, że firma jest 
uczciwa. Ale szukają nieuczciwości. To, o czym tu 
była mowa, można stosować wtedy, kiedy sądy i po-
licja są idealne. No, a wiadomo, jak się sprawy mają.

Proszę państwa, żeby wypowiedzieć swoje uwagi 
dotyczące wspomnianego problemu… Zacznę może 
od pewnego takiego zawodowego zboczenia. Otóż 
słuchając tej dyskusji, doszedłem do wniosku, że za-
proponuję swoim studentom temat: rozkład prawdo-
podobieństwa dla zjawiska oporu podatkowego. Bo 
to pokazuje nam następującą kwestię: wielkie firmy 
stosują wielki opór podatkowy, a małych firm nie 
stać na stosowanie wysublimowanych technik oporu 
podatkowego. I z tego powodu należy się obawiać, że 
ci, którzy są egzekutorami podatków, będą mieli moż-
liwość przesunięcia swojego nacisku egzekucyjnego 
z dużych firm, z którymi nasz system nie bardzo sobie 
radzi… Widzimy co jakiś czas dane, opóźnione o rok, 
o 2 czy o 3 lata… Sprawa wygląda tu nie najcieka-
wiej. Firmy uciekają z podatkami na różny sposób, 
nie płacą. I wydaje mi się, że wiele urzędów, bardzo 
wysokiego szczebla, klęka przed tym problemem. 
A kiedy obniżymy próg do tak niskiej kwoty, to ci, 
którzy są odpowiedzialni za kontrolę płacenia podat-
ków, będą mieć łatwy cel. Dlatego że małych firm, 
małych przedsiębiorców nie stać na fachową ocenę. 
Kiedyś obserwowałem sytuację, gdzie człowiek pro-
wadzący pewien interes zatrudniał 4 specjalistów, 
prawników do obsługi kontroli. A teraz wyobraźmy 
sobie, że go na to nie stać, że prowadzi taką właśnie 
małą firmę. I co wtedy? Wtedy ugryzie się go bardzo 
łatwo. Tak więc wydaje mi się, że jest tu jednak taka 
idea, żebyśmy przeszli z egzekucjami podatkowymi 
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(senator A. Misiołek) nie wiedziałem, że taki przepis został wprowadzony, 
ale przestudiowałem ustawę i mówię: no, rzeczywi-
ście jest. No i broniliśmy człowieka do tego stopnia, 
że nawet zawiesiłem postępowanie, spowodowałem, 
że sąd się zwrócił do Trybunału Konstytucyjnego, 
czy nie jest to naruszenie konstytucji. Oczywiście 
trybunał powiedział, że wszystko jest okej, że pań-
stwo ma prawo do takiej ingerencji. No, ale reakcja 
sądu na szczęście była na tyle zdroworozsądkowa, 
że przyjął moją koncepcję nieświadomości bezpraw-
ności czynu usprawiedliwionej tym, że przepis do-
piero co wszedł w życie, był zupełną nowością i ten 
przedsiębiorca nie miał możliwości dostosować się 
do niego z braku świadomości prawnej, bo wprowa-
dzenie takich regulacji zawsze wymaga czasu, żeby 
się społeczeństwo z tym zaznajomiło. No i szczęście, 
że trafiło na mądrego, rozsądnego sędziego, który 
uznał, że jest znikoma społeczna szkodliwość czynu, 
i umorzył to postępowanie. O ile wiem, potem chyba 
nawet zrezygnowano z penalizacji tego typu czynów. 
I teraz, proszę państwa, wprowadzamy to na grunt 
przepisów prawa podatkowego, czyli trochę tylną 
furtką, wprowadzając taką restrykcję, że nie będzie 
można wliczyć w koszty prowadzonej działalności 
transakcji, która się dokonała bez pośrednictwa ban-
ku. Pytanie, czy użyty środek jest proporcjonalny 
i właściwy do celu, jaki chcemy osiągnąć. Bo cel 
chcemy osiągnąć taki: żeby były płacone podatki od 
tych transakcji. No, ale pytanie moje jest takie: czy 
jest rzeczą opłacalną dla kogokolwiek, kto prowadzi 
działalność gospodarczą, aby nabywać jakiś towar 
potrzebny np. w produkcji – dajmy na to, ktoś produ-
kuje rowery, składa je, i kupuje jakieś części – i nie 
uwzględniać, nie wprowadzać w koszty prowadzonej 
działalności, kosztu zakupionych części? Oczywiście 
taki człowiek od sprzedawcy będzie wymagał, żeby 
mu dał fakturę. I ta faktura jest dowodem na to, że 
poniesione zostały określone koszty, które się zalicza 
do kosztów działalności gospodarczej. Wprowadzanie 
dodatkowego wymogu, żeby zapłata dokonywała się 
za pośrednictwem banku, służy moim zdaniem tyl-
ko i wyłącznie interesowi banków. Ja pamiętam, jak 
swego czasu, po 1989 r., byłem na takiej konferencji, 
na której ówczesna pani prezes Gronkiewicz-Waltz 
ubolewała, że 60% społeczeństwa nie posiada w ogóle 
kont bankowych. Ja wtedy zabrałem głos i powiedzia-
łem: „A czy państwo się zastanawialiście, dlacze-
go? No dlatego, że 60% społeczeństwa to cierpi taką 
biedę, że ich w ogóle nie stać na to, żeby cokolwiek 
odkładać, w związku z czym konta bankowe nie są im 
potrzebne”. Podobnie jest tutaj, w tej sytuacji, z którą 
mamy do czynienia. No, mam pewne wątpliwości, 
czy rzeczywiście wybrany środek jest właściwy do 
celu, jaki chcemy osiągnąć. Na pewno będzie się le-
piej wiodło bankom. A wiadomo, jakie one praktyki 
stosują. Ja się ostatnio spotkałem w sprawie mojego 

kartą. Do czego to służy władzom w Norwegii? Ano 
do tego, żeby kontrolować, ile obywatele spożywają 
alkoholu. Skutkuje to tym, że jeżeli ktoś zbyt często 
kupuje alkohol, to przychodzi do niego urząd i zabiera 
mu dzieci. To są sytuacje, które są niebezpieczne. 
Należałoby przed tym jakoś się bronić. Prawda? My 
nie chcemy… Ja myślę, że także koledzy z tej strony 
sali nie chcą doprowadzić do takiej sytuacji. Trzeba 
zachować jakiś umiar, żeby nie pójść zbyt daleko 
w tym kierunku.

I uwaga na temat walki z szarą strefą. Ten spo-
sób walki z szarą strefą przypomina mi leczenie 
chorego z wysoką gorączką poprzez umieszczenie 
go w lodówce. No, można tak robić, leczyć skutek, 
a nie przyczynę. Ale należałoby leczyć przyczynę. 
A dlaczego przedsiębiorcy uciekają w szarą strefę? 
Dlatego, że koszty pracy są zbyt wysokie. Jeżeli ob-
niżylibyśmy koszty pracy, jeżeli obniżylibyśmy CIT, 
obniżylibyśmy VAT, to wtedy oczywiście wzrosłyby 
wpływy do budżetu. Ja przypomnę, że kiedy CIT 
został obniżony z 27% do 18%, wpływy do budżetu 
wzrosły o ok. 10 miliardów zł w ciągu roku. Więc to 
są narzędzia, którymi rzeczywiście można walczyć 
z szarą strefą. A samo wzmaganie kontroli, no bo to 
jest tylko wzmaganie kontroli, nic poza tym… Nie 
wiem, czy to jest dobry sposób na uleczenie tej sytu-
acji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I pan senator Zbigniew Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja sobie pozwolę historycznie przeanalizować 

sprawę dotyczącą obowiązku dokonywania obrotu 
za pośrednictwem banków. Otóż taka ustawa została 
kiedyś wprowadzona, o ile dobrze pamiętam, przy 
okazji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, 
ale nie w tej wersji, która teraz obowiązuje, tylko 
wcześniejszej. Pamiętam, jak ogromne było zaskocze-
nie, kiedy to Bogu ducha winni ludzie, którzy prowa-
dzili jakąś działalność gospodarczą, nagle otrzymy-
wali wezwania na policję, bo to już było po 1989 r., 
i wszczynano przeciwko nim postępowania karne 
z powodu popełnienia przestępstwa. I do mnie trafił 
taki pan, który prowadził małą drukarnię. Miał pe-
cha, że zakupił jakieś maszyny poligraficzne, a kwota 
przewyższała w owym czasie chyba, o ile dobrze 
pamiętam, 1 tysiąc euro. Teraz to jest, jak widzę, 
prawie że równowartość 4 tysięcy euro. No i oczy-
wiście ja jako adwokat, szczerze mówiąc, też nawet 
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(senator Z. Cichoń) najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla przedsię-
biorców, to może pomóc im w przyszłości mniejsze 
podatki płacić albo pomóc im skorzystać, jako oby-
watelom polskim, z większych nakładów państwa na 
usługi społeczne. Będziemy mieli lepsze drogi, lepsze 
szkoły itd. Przedsiębiorcy też na tym skorzystają, 
prawda? No, przecież chcemy tego. A drogą do tego, 
żebyśmy mogli obniżyć podatki, jest zwiększenie 
bazy podatników. Zwiększenie bazy podatników. 
Przecież jeśli zmniejszy się ta szara strefa, to wyeli-
minujemy nieuczciwą konkurencję ze strony ludzi, 
którzy nie płacą podatków, nie dostarczają dochodów 
do wspólnego budżetu, z którego finansujemy nasze 
państwo i naszą wspólnotę. Jeśli my tę szarą strefę 
wyeliminujemy, to będziemy mieli większą grupę 
podatników i pojawią się większe dochody budże-
towe. Może będzie wtedy możliwość obniżenia po-
datków, a może znajdziemy inne dobre miejsce do 
użycia tych zwiększonych dochodów budżetowych? 
Pan minister wskazywał, jakie środki mogą wpłynąć 
dzięki tej drobnej zmianie. Ja przecież nie twierdzę – 
i nikt chyba tak tego nie rozumie – że za pomocą tej 
ustawy my szarą strefę kompletnie wyeliminujemy. 
Są jeszcze inne działania, które trzeba podjąć, żeby 
to zrobić. Ale jeśli chcemy w przyszłości zmniej-
szyć podatki, to sprawmy, żeby wszyscy uczciwie 
je płacili. A to jest jedno z narzędzi do tego. Tak 
więc oczywiście niestosowne są porównania, które 
tutaj padały, do III Rzeszy czy do komunizmu. To 
zupełnie niestosowne, przecież ta ustawa nie ma nic 
wspólnego z walką Solidarności z komunizmem. Tak? 
Jeżeli ja bym szukał związków tej ustawy z duchem, 
z etosem Solidarności, to właśnie w taki sposób, że on 
ma sprawić, że będziemy wspólnie, razem, solidarnie 
odpowiadać za państwo polskie i wszyscy będą płacić 
uczciwie podatki. A żeby to ułatwić, prosimy przed-
siębiorców, by korzystali z rachunków bankowych, 
bo w ten sposób odnotowywane są te transakcje, bo 
w ten sposób ich działalność jest transparentna, a to 
przecież bardzo ważne dla zapewnienia realizacji 
obowiązku podatkowego przez przedsiębiorców.

Ochrona danych osobowych. Był niepokojący sy-
gnał o tym, że w Norwegii odnotowuje się… Tak? 
Na pewno byśmy nie chcieli, żeby doszło do tego, że 
potem za pomocą analizy transakcji dokonywanych 
przez obywatela będzie się wyciągać wobec niego 
jakieś sankcje. Zresztą przypomnę, że w przepisach 
dotyczących ochrony danych osobowych jest zakaz 
stosowania – to jest na poziomie unijnym – takich 
robotyzacji przy nakładaniu sankcji na obywatela. 
Tak więc do tego nie chcemy dopuścić i tutaj będzie-
my chronić wolności. A ochrona danych osobowych 
jest elementem wolności obywatelskiej. To przecież 
będziemy chronić, ale to nie ma nic wspólnego z ob-
rotem bezgotówkowym i z dążeniem do wyelimino-
wania szarej strefy.

konta bankowego dla biura senatorskiego, w związku 
z tym, proszę państwa, że zamiast opłat w wysokości 
6 zł zaczęto mi naliczać opłaty w wysokości 50 zł. 
No, ja na to oczywiście nie pozwolę i skończy się 
ostatecznie procesem. Ale, proszę państwa, ile osób 
jest w stanie bronić się przed różnymi praktykami 
banków, które zmierzają tylko i wyłącznie do osią-
gnięcia maksymalnego zysku, wszelkimi metodami, 
per fas et nefas? 

W związku z tym uważam, że jakkolwiek sam 
cel tej ustawy jest na pewno chwalebny, to należało-
by też rozważyć, czy rzeczywiście stosujemy środki 
proporcjonalne do celu, jaki chcemy osiągnąć. Tak 
jak mówię… Każdemu, kto prowadzi działalność go-
spodarczą, zależy na tym, żeby w pozycji „koszty” 
uwzględnione były wszelkie wydatki, jakie poniesie, 
a czy je poniesie, płacąc z ręki do ręki, czy też płacąc 
za pośrednictwem banku, to jest rzecz drugorzędna. 
Dla niego jest ważne, żeby miał fakturę, żeby miał 
dowód, że zapłacił. Dlatego byłbym tutaj troszeczkę 
sceptyczny wobec założeń tej ustawy i uważam, że 
warto to przemyśleć.

Chcę dodać jeszcze inną rzecz. Proszę państwa, 
jak zobaczyłem nagłówek tej ustawy, nad którą mamy 
procedować, to ja liczyłem, szczerze mówiąc, że wpro-
wadzimy wreszcie jakieś rozwiązania prorodzinne. 
Warto by się zastanowić nad zmianą art. 23. Ten ar-
tykuł, proszę państwa, zabrania wliczyć w koszty 
działalności gospodarczej wynagrodzenie wypłacane 
małżonkowi, którego się zatrudnia. Jest to przepis, 
moim zdaniem, skandaliczny. Mam tu wydruk jeszcze 
z roku 2009 – druk nr 513 – kiedy złożyłem, z innymi 
jeszcze obecnymi tu senatorami, wniosek o zmianę 
tego przepisu. Chodziło o jego modyfikację i wpi-
sanie, że w koszty prowadzonej działalności należy 
wliczyć również wynagrodzenie wypłacane małżon-
kowi zatrudnionemu w takiej firmie. Uważam, że to 
nad tym powinniśmy się w przyszłości zastanowić 
po to, żeby być rzeczywiście parlamentem, który jest 
prorodzinny. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
I po raz drugi zabiera głos pan senator Grzegorz 

Bierecki.

Senator Grzegorz Bierecki:
Będzie króciutko.
Pani Marszałek! Państwo Senatorowie!
No, wszyscy jesteśmy przyjaciółmi przedsię-

biorców, jak tutaj słyszę, tylko różnie tę przyjaźń 
rozumiemy i różnie ją chcemy okazać. Ja myślę, że 
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(senator G. Bierecki) niosła. Mamy tu do czynienia z altruizmem przeja-
wiającym się dzieleniem się osób zdrowych własną 
krwią z osobami chorymi. Prawdę mówiąc, jeśli się 
nad tym zastanowić, to okazuje się, że trudno nawet 
wytłumaczyć to, że współczesny człowiek, skłonny 
do egoizmu, potrafi jednak tak hojnie i tak szczodrze 
dzielić się z drugim człowiekiem. Być może jest to 
pewne odwołanie i nawiązanie do tego, co dzisiaj 
usłyszeliśmy, czyli że więcej jest szczęścia w dawaniu 
niż w braniu. Może to jest jakieś wyjaśnienie.

Oczywiście trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, 
że ta szczodrość wobec bliźniego – bo chyba można 
tutaj użyć tego określenia – jest możliwa dzięki po-
stępowi nauki. Nie byłoby takiej możliwości, gdyby 
nie odkrycia w dziedzinie transfuzjologii. Nie bez po-
wodu przywołam tu na początek przynajmniej jedno 
nazwisko – człowieka, który odkrył zasady dziedzi-
czenia w grupach A, B i 0, odkrył także rolę czyn-
nika RH w konflikcie serologicznym, czyli Ludwika 
Hirszfelda. Przypominam je, zwłaszcza że istnieją 
tendencje do pomniejszania znaczenia polskiej nauki 
i jej wkładu w naukę światową.

Ale oczywiście żeby dar krwi był darem pełnym 
i pozbawionym jakichś wątpliwości, wszystko musi 
być poddane standardom, musi być zachowana jakość, 
musi być zapewnione bezpieczeństwo. I jest ważne, 
żeby te standardy miały jakiś zunifikowany charakter 
ponadnarodowy. Otóż w 2002 r. Unia Europejska 
przyjęła dyrektywę 2002/98, która regulowała 
wszystkie kwestie jakości i bezpieczeństwa związane 
z pobieraniem krwi, z badaniem krwi, z preparatyką 
krwi, z przechowywaniem jej, wydawaniem i trans-
portem. Ta dyrektywa uzyskała potem, w kolejnych 
latach, obudowę w postaci dyrektyw wykonawczych, 
które regulowały sprawy tego, jaka informacja ma być 
przekazywana dawcy przed pobraniem krwi, jakie 
kryteria ma spełniać dawca, jak należy ewidencjo-
nować, zapisywać pewne dane, jak należy unikać 
niepożądanych reakcji i zdarzeń. Przyjęto zasadę, że 
krew powinna być śledzona od dawcy aż do biorcy 
i że to powinno być uregulowane, a także ustalo-
no, jakie wymagania techniczne powinny spełniać 
pracownie i przewożona krew oraz jakie powinny 
być wdrożone systemy jakości, system zarządzania 
jakością i system utrzymywania jakości. To wszystko 
znalazło się w dyrektywach przyjmowanych od roku 
2002 do roku 2006.

Problem jest taki, że 10 grudnia 2015 r. Komisja 
Europejska wystąpiła do Trybunału Sprawiedliwości 
przeciwko Polsce z powodu nierealizacji zobowiązań 
traktatowych, jako że Polska nie implementowała do 
swojego prawa tych dyrektyw. I to jest główny powód, 
dla którego zajmujemy się dzisiaj nowelizacją ustawy 
o publicznej służbie krwi.

Zakres nowelizacji jest bardzo duży. Ale trzeba też 
zwrócić uwagę na to, że nowelizacji podległ słownik, 

Tak więc proszę, żebyśmy przyjęli tę ustawę. Ona 
jest potrzebna naszemu krajowi, ona jest potrzebna 
także uczciwym przedsiębiorcom, tym, którzy chcą 
płacić podatki. Dzięki niej bowiem ograniczymy 
nieuczciwą konkurencję, której uczciwi podatnicy, 
przedsiębiorcy teraz podlegają. Tak że proszę państwa 
senatorów o poparcie tej ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli pan senator Władysław Komarnicki 
i pan senator Robert Dowhan.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o pu-
blicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 149, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 149 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senato-
ra Rafała Ślusarza, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Rafał Ślusarz:
Pani Marszałek! Pani Minister! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Przypadł mi zaszczyt przedstawienia państwu usta-

wy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz 
niektórych innych ustaw. Druki sejmowe nr 294 i 379. 

Sejm przyjął tę ustawę na szesnastym posiedzeniu 
w dniu 13 kwietnia 2016 r. Głosowało za nią 444 po-
słów na 447 obecnych. Druki senackie nr 149 i 149 A. 
Uwaga, że przypadł mi zaszczyt, nie była tylko uwa-
gą retoryczną. Mówimy dzisiaj o sprawie, która, jak 
myślę, świadczy o niezłej jeszcze kondycji naszych 
społeczeństw, zresztą sama nazwa ustawy, nazwa 
„publiczna służba krwi”, też jest w jakiś sposób pod-
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(senator sprawozdawca R. Ślusarz) nak komisja senacka wprowadziła również jedną 
poprawkę merytoryczną, zdejmującą automatyzm 
przekazywania danych o dawcach pomiędzy instytu-
cjami publicznej służby krwi a Polskim Czerwonym 
Krzyżem. W tej chwili będzie to wymagało pisemnej 
zgody dawcy.

Ponieważ dwie kwestie legislacyjne nie zostały do 
końca dopracowane w czasie posiedzenia senackiej 
Komisji Zdrowia, a już wcześniej były anonsowane, to 
chciałbym teraz złożyć takie zapisy w postaci dwóch 
poprawek, ponieważ jest – i chciałbym w tej chwi-
li oddać sprawiedliwość osobom, które pracowały 
nad tą ustawą w Ministerstwie Zdrowia – zauważa-
na wola, żeby ten akt był maksymalnie dobry. Była 
więc duża otwartość na nasze propozycje. Chciałbym 
podziękować za to, że państwo tak dobrze z nami 
współpracowali i nie upierali się przy zapisach, które 
można było poprawić.

Chciałbym również nadmienić, że Ministerstwo 
Zdrowia wyjątkowo profesjonalnie podeszło do sa-
mego aktu legislacji, ponieważ dostarczono go z sze-
regiem aktów wykonawczych do tej ustawy, co po-
zwoliło bardzo jakby wgłębić się w ten obszar, który 
chcemy regulować.

Zwracam się do Wysokiej Izby o przyjęcie tej 
ustawy z zaproponowanymi poprawkami. Dziękuję 
bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pierwszy zapisał się pan senator Ambrozik.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, mam pytanie. 
Jaka jest obecnie liczba zarejestrowanych dawców 

krwi w Polsce i czy ta liczba z roku na rok rośnie, 
czy maleje?

Senator Rafał Ślusarz:
Nie było to tematem obrad komisji. Myślę, że 

można… Jest bodajże prawie 3 miliony honorowych 
dawców, ale odnosimy to do parametrów rocznych, 
a więc rocznie jakby aktywuje się czy aktywizuje się 
w związku z tym aktem oddania krwi 600–700 ty-
sięcy honorowych dawców, a liczba pobrań krwi, 
czyli liczba donacji w roku – każdy krwiodawca może 
oddać krew kilka razy w roku, mężczyzna 6 razy, 
a kobieta 4 razy – to około 1 miliona 200 tysięcy.

w którym opisujemy szereg zjawisk występujących 
w obszarze pobierania, badania, preparatyki i trans-
portu krwi. W związku z tym szereg artykułów wpro-
wadza tylko zmiany do obowiązującego słownika, co 
zwiększa objętość tej nowelizacji.

Oczywiście nowelizacja wprowadza w sposób 
kompletny wszystkie zalecenia, które były we wspo-
mnianych dyrektywach, tak że możemy mieć pew-
ność, że zrealizujemy to, co zostało nam powierzone, 
i wprowadzimy je do polskiego sytemu prawnego. 

Oprócz tego nowelizacja reguluje kilka dodatko-
wych elementów. Takim dodatkowym elementem jest 
rozwiązanie problemu, który się pojawiał w przypad-
ku osób niepełnosprawnych, z którymi komunikacja 
jest zakłócona. Chodzi o to, w jaki sposób ma być od 
nich pobierana informacja, która musi być zawarta 
w wywiadzie z dawcą przed pobraniem krwi.

Co jest bardzo ważne w tej nowelizacji? 
Wprowadzany jest system informatyczny obejmujący 
cały zakres działań i czynności w obszarze publicznej 
służby krwi, o nazwie e-krew. Uregulowana została 
sprawa przywozu do Polski krwi spoza obszaru Unii 
Europejskiej z zapisaniem, że standard nie może być 
niższy niż ten, który obecnie obowiązuje w Polsce.

Na wniosek głównego inspektora ochrony danych 
osobowych uregulowano kwestię zakresu informacji, 
które powinny być zawarte w legitymacji honorowego 
dawcy krwi. W związku z wprowadzeniem podwyż-
szonych systemów jakości – podwyższonych, jeśli 
chodzi o zapisy prawne – wprowadzono dodatkowe 
sankcje karne dotyczące, powiedzmy, nieuprawnionej 
preparatyki krwi oraz uchylania się od kontroli przez 
odpowiednie instytucje. Zmiany kompatybilne z tymi 
zmianami wprowadzono – to też wprowadza ta no-
wela – do innych ustaw: ustawy o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 
ustawy – Prawo farmaceutyczne i ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.

W Sejmie wprowadzono kilka zmian legislacyj-
nych, redakcyjnych. Opisano dość szczególną sytu-
ację związaną z tym, że osoby z zaburzeniami krzep-
nięcia krwi mają możliwość całodobowego zgłaszania 
się po pomoc i po preparaty usuwające, przynajmniej 
przejściowo, ich problemy z krzepnięciem krwi do 
organów terenowych instytucji odpowiedzialnych za 
publiczną służbę krwi.

Taki projekt trafił do Komisji Zdrowia Senatu, 
która analizowała ustawę 19 kwietnia. Do tej ustawy 
Biuro Legislacyjne wniosło szereg propozycji, które 
w większości zostały podzielone przez Ministerstwo 
Zdrowia, w związku z czym zostały wprowadzone 
przez komisję jako propozycja poprawek do usta-
wy. To były poprawki redakcyjno-legislacyjne, jed-
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chwili jest w pełni kompatybilny z tym, co się dzieje 
w krajach europejskich.

(Senator Rafał Ambrozik: Pani Marszałek, jeszcze 
ostatnie pytanie, jeśli mogę.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
Jeszcze mam jedno pytanie. Czy liczba odrzuca-

nych honorowych dawców rośnie czy maleje, i ewen-
tualnie z jakich przyczyn tak się dzieje?

Senator Rafał Ślusarz:
Ta liczba osób, o ile wiem – znowu odwołuję się do 

wspomnianego raportu – rzeczywiście rośnie, tzn. le-
piej badamy… Oczywiście chodzi głównie o te osoby, 
które pierwszy raz przychodzą, ponieważ jest więk-
szy problem z dawcą pierwszorazowym, a mniejszy 
z wielokrotnym, który już został zbadany. Poza tym 
występują oczywiste zjawiska związane z globali-
zacją. Ludzie jeżdżą na różne tereny, które są pew-
nym zagrożeniem z punktu widzenia przetoczenia 
krwi, więc musi nastąpić okres karencji. Tak więc 
ktoś może wrócić z takiego kraju i będzie odmowa 
pobrania krwi. Tak że rzeczywiście raczej o dobrym 
systemie nadzoru świadczy to, że występuje zjawisko 
eliminowania niektórych krwiodawców w większym 
stopniu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
O zadanie pytania proszę pana senatora Józefa 

Zająca.

Senator Józef Zając:
Ja mam pełne przekonanie, że należy poprzeć pro-

ponowane przepisy ustawy o publicznej służbie krwi, 
ale mam 3 problemy, które chciałbym sformułować 
w postaci pytań.

Pierwsze jest takie: czy rozważana jest jakaś forma 
rekompensaty dla zasłużonych honorowych dawców 
krwi pierwszego stopnia, czyli kobiet, które oddały 
15 litrów krwi, i mężczyzn, którzy oddali 18 litrów 
krwi, np. w postaci bezpłatnych leków?

Pytanie drugie: czy rozważa się dokończenie bu-
dowy fabryki leków krwiopochodnych w Mielcu? 
Dotychczas leki te są importowane z zagranicy, 
a koszt tego importu jest bardzo wysoki.

I pytanie trzecie. Powszechną praktyką jest obcią-
żanie szpitali przez regionalne stacje krwiodawstwa 

Senator Rafał Ambrozik:

Jeszcze chciałbym dopytać, czy ilość uzyskanej 
krwi w Polsce jest dla potrzeb Polaków wystarczająca.

Senator Rafał Ślusarz:
To jest bardzo dobre pytanie. Można powiedzieć, 

że to jest w jakiejś mierze powód wprowadzenia re-
gulacji czy wprowadzenia systemu informatyczne-
go, ponieważ czasami występuje niekompatybilność 
ilości pobranej krwi z ilością potrzebnej krwi, czyli 
wydanej. I z tego punktu widzenia takie newralgiczne 
są oczywiście letnie miesiące, kiedy w niektórych 
centrach może brakować rzadszych grup krwi. Nie 
ma problemu z tym, żeby tej krwi całkowicie nie było, 
ale wtedy wymagane jest podjęcie jakichś przedsię-
wzięć logistycznych, żeby krew dostarczyć tam, gdzie 
ona jest potrzebna, bo może być ona dostępna akurat 
w innym miejscu.

Senator Rafał Ambrozik:
Jeszcze jedno pytanie, jeżeli mogę. Jaka ilość krwi 

w Polsce rocznie jest utylizowana i jak się to ma do 
krajów Unii Europejskiej? Jeżeli pan nie odpowie, to 
może panią minister o to zapytam…

Senator Rafał Ślusarz:
Problem utylizacji krwi to jest… Ja rozumiem, że 

chodzi o krew niszczoną – pyta pan w tym znaczeniu, 
prawda? – czyli niewykorzystaną. Oczywiście zawsze 
jest jakiś procent… Ja znam liczby, które pojawiły się 
w raporcie NIK, on tę sprawę kontrolował. Polska, 
jeśli chodzi o tę kwestię, nie odbiega od standardów 
europejskich, zgodnie z którymi ilość krwi utylizowa-
nej kształtuje się na poziomie 2,5%–8%. Oczywiście 
jeśli przełoży się to na ilość oddań, to okaże się, że są 
to już dość duże liczby. Ale trzeba pamiętać, że jedno 
oddanie krwi nie powinno być wiązane od razu z jed-
nym wydaniem krwi. Krew zawiera wiele składni-
ków, w związku z tym osobno rozpatruje się krwinki 
czerwone itd. W tym obszarze, powiedziałbym, takim 
chyba najbardziej wiążącym się z honorowym daw-
stwem – w końcu symbolem honorowego dawcy jest 
czerwony krzyż itd. – praktycznie nie ma marnotraw-
stwa poza tym momentem, kiedy z jakichś powodów 
później może okazać się, że krew nie nadaje się do 
przetoczenia albo widać, że zaszły jakieś procesy, któ-
re uniemożliwiają jej bezpieczne przetoczenie. Tak że 
polski system… Mimo że ta dyrektywa czy te cztery 
dyrektywy dopiero teraz są wdrażane, praktycznie 
te wszystkie obowiązki są w Polsce wypełniane. My 
w tym zakresie nie mieliśmy tylko regulacji prawnej, 
ale pod względem funkcjonowania ten system w tej 
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(senator J. Zając) rozszerzenia tych przywilejów i objęcia nimi honoro-
wych dawców. To jest odpowiedź na pytanie pierwsze.

W odpowiedzi na pytanie drugie mogę powiedzieć 
tak. Myślę, że posiadanie własnej fabryki frakcjono-
wania osocza byłoby dla Polski korzystne, byłoby 
korzystne dla polskiej służby krwi z wielu względów, 
choćby z tego powodu, że w tej chwili nadmiar osocza 
musimy sprzedawać, a uzyskane z tego preparaty 
kupować. To oczywiście nie sprzyja jakiemuś szcze-
gólnemu uniezależnieniu się Polski od podmiotów 
zagranicznych. Jednocześnie ta sytuacja powoduje, że 
jesteśmy w tej chwili obszarem zainteresowania dla 
kilku firm, które dostarczają do Polski te preparaty 
krwiopochodne, w związku z tym możemy prowadzić 
rozmowy handlowe, żeby pozyskać je tanio. Z tego, 
co wiem, Polska uzyskuje te preparaty najtaniej.

Niemniej, jak myślę, zgodziłbym się z panem se-
natorem, że dobrze by było do tego problemu, nie do 
tematu, bo to już jest problem w związku z histo-
rią, która dotyczyła fabryki frakcjonowania osocza 
w Mielcu, wrócić, mimo że odnoszę wrażenie, że jest 
to temat drażliwy ze względu na, krótko mówiąc, 
aferę, która się z tym wiązała. Wydano pieniądze 
i stracono te pieniądze.

Kwestia płacenia za krew przez jednostki służ-
by zdrowia. Oczywiście to trzeba zobaczyć troszkę 
szerzej. Te instytucje dostają dotację państwową, ale 
niewystarczającą do tego, żeby w pełni wykonywa-
ły swoje zadania, również swoje zadania statutowe, 
bez uregulowania tego w taki sposób, że ta krew jest 
kosztem dla zakładów opieki zdrowotnej. Zatem mi-
nister w rozporządzeniu określa, jaki to ma być koszt, 
i zakłady opieki zdrowotnej pozyskujące krew muszą 
się z tym liczyć. Jest to na pewno jakaś decyzja. Czy 
takie rozwiązanie jest słuszne, czy nie? Myślę, że ono 
sprzyja pożądanym zachowaniom kierowników tych 
instytucji w gospodarzeniu krwią.

Oczywiście parametr ekonomiczny nie może nad 
tym wszystkim niejako dominować, a raczej poczucie 
służby, ale ja w tej chwili bym nie kwestionował tego 
rozwiązania. Ono jest takie troszkę kompromisowe, 
trochę są zaangażowane pieniądze publiczne, ale trze-
ba też trochę popracować nad tym, żeby ta instytucja 
była sprawna i wydolna. Tak to widzę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz o zadanie pytania proszę senatora Andrzeja 

Wojtyłę.

Senator Andrzej Wojtyła:
Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Karta!)
(Głos z sali: Karta nie jest włożona.)

i krwiolecznictwa kosztami krwi i preparatów krwio-
pochodnych podawanych pacjentom w szpitalach oraz 
późniejsze windykowanie przez firmy windykujące 
z kont szpitali kwot sięgających niekiedy kilkuset 
tysięcy złotych. Warto przypomnieć, że dawcy oddają 
krew honorowo, a nie odpłatnie. Służba krwi, a więc 
stacje krwiodawstwa, powinna zatem być finansowa-
na z budżetu państwa, a nie prowadzić działalność 
komercyjną w stosunku do szpitali. Czy przewiduje 
się jakieś działania w tej sprawie? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ślusarz:
To są oczywiście kwestie, które nie były tema-

tem obrad komisji poza w jakiejś mierze tą kwestią 
pierwszą, którą pan senator poruszył, czyli kwestią re-
kompensaty dla honorowych dawców. Ta kwestia jest 
dość rozbudowana, bo i zalecenia Unii Europejskiej, 
i zdrowy rozsądek – tak to się zbiegło akurat – prze-
mawiają za tym, żeby to jednak był wyraz hojności 
i szczodrości, żeby to było dobrowolne oddawanie 
krwi niepowiązane z jakimiś przywilejami, nawet 
odroczonymi. Wprowadzanie dodatkowych przywi-
lejów dla honorowych dawców wiąże się oczywiście 
z takim ryzykiem, że to będzie podstawowa moty-
wacja dla honorowych dawców, a więc chodzi o to, 
żeby ta motywacja nie była od tej strony wzmacniana, 
tylko żeby ona była oparta na przeświadczeniu, że 
się pomaga. 

Te litraże, które pan podał, odnoszą się bodajże 
do złotej odznaki honorowego dawcy krwi i hono-
rowi dawcy krwi dysponują takim przywilejem, że 
leki nie są całkiem bezpłatne, ale są to leki o obni-
żonych kosztach, czyli mogą je kupić troszkę taniej. 
Jest szereg przywilejów związanych z samym aktem 
oddawania krwi, czyli dzień wolny od pracy, posiłek 
regeneracyjny. Ale to się wiąże z naszym obszarem 
ustawowym tylko w taki sposób, że my zmodyfiko-
waliśmy również ustawę o podatku ze względu na 
to, że tam był zapis „ekwiwalent”, a chcemy, żeby to 
był zapis „rekompensata”. I wprowadzamy ten zapis 
„rekompensata” w chwili obecnej, tak żeby jednak 
nie było takiego przeświadczenia, że jest korzyść, że 
jest jakaś dodatkowa korzyść.

Niektóre samorządy wprowadzają przywilej, ale 
przy troszkę wyższym litrażu, o ile wiem. W różnych 
samorządach jest to różnie ustawiane – bezpłatnych 
przejazdów komunikacją miejską na terenie, powiedz-
my, będącym pod jurysdykcją danej rady, która może 
taką uchwałę wydać. Ja nie słyszałem o projektach 



38
17. posiedzenie Senatu w dniu 11 maja 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

(senator A. Wojtyła) pośpiech, na konieczność zrealizowania wspomnia-
nych dyrektyw, przyjęto zasadę, że… Ponieważ są 
pewne problemy kontrowersyjne, które wymagałyby 
szerszych uzgodnień, to pominięto te kontrowersyjne 
kwestie i przeprowadzono omawianą tu nowelizację. 
Ona rzeczywiście może sprawiać wrażenie ogromnej. 
Czy nie prościej byłoby przyjąć nową ustawę? Otóż 
w nowej ustawie musiałoby się znaleźć jeszcze wie-
le dodatkowych elementów. Wiemy, że jest intencja 
ministerstwa, żeby taką ustawę przygotować i prze-
prowadzić. Ale, jak mówię, ze względu na pośpiech 
nowelizujemy starą.

Oczywiście, rozmawialiśmy o kondycji polskiej 
służby krwi. Jak już powiedziałem w swoim głów-
nym wystąpieniu, polska służba krwi, mimo braku 
wspomnianych regulacji prawnych, funkcjonuje 
praktycznie tak, jak gdyby one były. Tak że nie 
musimy się wstydzić za ten obszar funkcjonowania 
naszego kraju. Myślę, że to jest na pewno optymi-
styczna informacja.

Jeśli chodzi o punkty krwiodawstwa czy pracow-
nie immunologii transfuzjologicznej – bo zmienia-
my nazwę z określenia „pracownia serologiczna”, 
to takie sformułowanie bliskie wszystkim, którzy 
funkcjonują w służbie zdrowia, bo przecież te pra-
cownie przez lata tak się nazywały… Teraz będą 
się nazywały inaczej, bo określenie „immunologia 
transfuzjologiczna” chyba lepiej precyzuje zakres 
ich działań. We wspomnianej kwestii nic się nie 
zmieni, zapisy, o których tu mowa, zupełnie nie 
stanowią zagrożenia dla tych punktów, które do tej 
pory istniały.

I… Przepraszam, była jeszcze czwarta kwe-
stia… Aha, sankcje. O tym też już wspomniałem. 
Wprowadzamy dwa artykuły. W związku z tym, 
że narzucamy pewne normy jakości i ustanawiamy 
osobę odpowiedzialną za zarządzanie jakością, to 
musi być określony przepis, który niedotrzymanie 
wspomnianych norm czy odejście od nich będzie 
obkładał przepisem karnym. Myśmy dopytywali, 
czy te przepisy są odpowiedzią na jakieś zjawiska. 
I rzeczywiście, miały miejsce takie zjawiska, że 
ktoś pozwalał sobie na preparatykę krwi, nie mając 
do tego pełnych uprawnień. W związku z tym po-
trzebne jest uregulowanie tej kwestii. Zdarzały się 
też sytuacje, że ktoś się uchylał od nadzoru nad tą 
działalnością ze strony odpowiednich instytucji. To 
chcieliśmy obłożyć sankcją karną, tego typu uchyla-
nie się… Jest to obszar wymagający przypilnowania. 
Stąd te dodatkowe 2 zapisy o sankcjach.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zadanie pytania pana senatora 

Arkadiusza Grabowskiego.

Ja chciałbym zapytać o kilka spraw. Na początku 
wróciłbym do celu nowelizacji ustawy o służbie krwi. 
Dyrektywy, na które tu się powołuje ministerstwo, 
to są dyrektywy z 2002 r., z 2004 r. i z 2005 r. Czy 
my musimy to nowelizować tak na szybko? Przecież 
było wiele lat na to, żeby…

(Senator Rafał Ślusarz: Musimy szybko, dlatego 
że Komisja Europejska do tej pory nas upominała, 
a w tej chwili poszła z tym do trybunału.)

Czyli przez ostatnie 8 lat to powinno być zrobione.

Senator Rafał Ślusarz:

Powinno to być zrobione wcześniej, wtedy kiedy 
nas tylko upominała, a nie teraz, kiedy już doszło do 
jawnego konfliktu. Zgadzam się, że jest późno, ale 
myślę, że staramy się to robić jak najszybciej.

Senator Andrzej Wojtyła:

Chciałbym jeszcze zapytać o następującą sprawę. 
Jest jeszcze wiele kwestii, które powinny być uregu-
lowane w omawianej ustawie. Czy dyskutowano… 
Czy pytano ministra o to, czy jest zamiar dyskusji 
nad całościową nowelizacją ustawy? Bo ta ustawa 
została uchwalona już parę lat temu, czasy troszeczkę 
się zmieniły i ja widzę tutaj wiele kwestii, które… 
Należałoby zmienić tę ustawę całościowo.

Czy była też dyskusja o kondycji polskiej służ-
by krwi? Ja trochę się na tym znam i wiem, że to, 
co tutaj chcemy poprawić, zapisać w tej ustawie, to 
właściwie już tak funkcjonuje. Przecież jakość naszej 
krwi i preparatów krwiozastępczych jest niegorsza 
niż w Europie.

W art. 5 pkt 17 mówi się o pracowni immunologii 
transfuzjologicznej. Można by odnieść wrażenie, że 
będzie likwidacja dotychczasowych punktów krwio-
dawstwa. Czy to jest prawda, czy nie?

W art. 1 pkt 27–28 rozszerzany jest katalog sank-
cji. Czym to jest podyktowane? Czy były jakieś prze-
winienia, przestępstwa, które by uzasadniały takie 
rozszerzenie katalogu sankcji? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę, pan senator sprawozdawca.

Senator Rafał Ślusarz:
Panie Senatorze, tak. Z tego, co wiem, wynika, że 

w zamiarach ministerstwa jest całościowe uregulo-
wanie kwestii publicznej służby krwi. Ze względu na 



39
17. posiedzenie Senatu w dniu 11 maja 2016 r.

Ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw

krwi od osoby poniżej 18 roku życia, ale powyżej 17 
roku, może mieć miejsce tylko wtedy, kiedy w ocenie 
lekarzy będzie to dla tej osoby w pełni bezpieczne. 
Tutaj żadnego ryzyka nie można… A więc jest to 
możliwe. Doświadczenie, jakie mamy z czasów, kiedy 
jeszcze bardziej obniżano ten próg, pokazuje, że pod 
nadzorem lekarza – pobranie zawsze jest pod nadzo-
rem lekarza – można takie procedury przeprowadzać.

Co do obcokrajowców… Nie wspomniałem o tym, 
ale jednym z elementów nowelizacji, którą wprowa-
dzamy, jest umożliwienie oddawania krwi osobom, 
z którymi komunikacja bezpośrednia jest utrudniona. 
Ja przywołałem przykład osób głuchoniemych. Inny 
taki znamienny przykład ze względu na dużą goto-
wość do oddawania krwi stanowią osoby niewidome. 
Te osoby ze względów oczywistych mają problem np. 
z wypełnieniem formularza. Do tej pory zapisy były, 
no, dość restrykcyjne, w punktach krwiodawstwa nie 
było wiadomo, jak wybrnąć z problemu zapewnienia 
intymności takiej osobie, ponieważ pytania w formu-
larzu czasami wkraczają w sferę, którą ludzie postrze-
gają, i słusznie, jako sferę intymną. Myślę o kwestii 
zachowań seksualnych czy kwestii przebytych cho-
rób. Otóż ta nowelizacja pozwala osobie, która chce 
oddać krew, i osobie pobierającej krew ustalić zasady, 
ustalić, w jaki sposób zostanie wymieniona ta infor-
macja. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli obcokrajowiec 
przyjdzie z tłumaczem i się zgodzi na współpracę 
tłumacza w zbieraniu wywiadu, to oczywiście będzie 
mógł oddać krew. Sytuacje, o których pan senator 
wspominał, miały miejsce ze względu na to, że ta 
kwestia była niejasna i, nie chcąc naruszyć prawa, 
odmawiano poboru krwi od osób, z którymi nie moż-
na było się w sposób wystarczający skomunikować.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pani senator Alicja Zając:

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Służba krwi opiera się na dwóch ważnych dzia-

łach: krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Nie byłoby 
krwiolecznictwa bez krwiodawstwa. I ja chciałabym 
zapytać, czy organizacje honorowych dawców krwi 
były zaproszone do pracy nad tą ustawą. I jakie to 
były organizacje?

Moje drugie pytanie. W art. 3 ust. 2 jest taki zapis: 
organy państwowe i samorządowe, Polski Czerwony 
Krzyż, organizacje honorowych dawców krwi, pod-
mioty lecznicze itd. powinny popierać działania pu-
blicznej służby krwi… Ale może ja to pytanie zadam 
przedstawicielom ministerstwa. Na czym miałyby 
polegać te działania, zwłaszcza organów państwo-

Senator Arkadiusz Grabowski:

Pani Marszałek! Panie Senatorze Sprawozdawco! 
Zaznaczę, że nie jestem członkiem Komisji Zdrowia, 
nie jestem również lekarzem. Pozwolę sobie skorzy-
stać z wiedzy i doświadczenia pana jako lekarza. 
Mam 2 pytania dość konkretne. 

Jedno dotyczy art. 15 ust. 2 ustawy. Chodzi mi 
o oddawanie krwi przez osoby powyżej 70 roku życia 
za zgodą przedstawicieli ustawowych. Mam pytanie 
do pana jako lekarza, jaki ma to wpływ na zdrowie 
osób poniżej 18 roku życia. Jak rozumiem, co do 
zasady krwiodawcą może zostać osoba, która ukoń-
czyła 18 lat. Jakie rozwiązania w tym zakresie funk-
cjonują w Unii Europejskiej? Czy jest praktykowane 
obniżanie tego wieku, a jeśli tak, to do jakiego, że 
tak powiem, poziomu? Czy np. piętnastolatek może 
zostać dawcą krwi w innych krajach? Czy to może 
wynika z dyrektyw?

Drugie moje pytanie też dotyczy art. 15, ale ust. 1. 
Chodzi o obcokrajowców. Spotkałem się z publika-
cjami na temat tego, że obcokrajowcy mają problem 
z oddawaniem krwi u nas w kraju, ponieważ jest, 
zdaje się, obowiązek znajomości języka polskiego 
w stopniu komunikatywnym. Tych osób jest dość 
dużo… Pytam o to także w kontekście Światowych 
Dni Młodzieży, na które przyjadą do naszego kraju 
niemal 2 miliony cudzoziemców, tylu spodziewa-
my się gości. Czy w obecnym stanie prawnym jest 
możliwe, że obcokrajowiec będzie dawcą krwi u nas 
w kraju, oczywiście po spełnieniu formalnych wymo-
gów? Chyba jest też konieczność posiadania numeru 
PESEL, choć nie mam pewności… Gdyby pan to 
przybliżył, Panie Senatorze… Dziękuję pięknie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Proszę pana senatora sprawozdawcę.

Senator Rafał Ślusarz:
Konstrukcja przywołanego artykułu przesądza, że 

można być honorowym dawcą, jeśli się ukończyło 18 
rok życia. To obniżenie w poprzedniej ustawie… Tam 
chyba było powyżej 13 roku życia w takich wyjątko-
wych sytuacjach… W tej chwili to doprecyzowujemy, 
stwierdzamy, że w wyjątkowych sytuacjach jest to 
możliwe w przypadku osób powyżej 17 roku życia. 
Takie wyjątkowe sytuacje w krwiodawstwie mogą się 
zdarzać w przypadku np. rzadkich grup krwi, kiedy 
jest potrzeba pobrania krwi, a nie ma osoby dorosłej, 
która by mogła zaspokoić potrzebę zdrowotną poten-
cjalnego biorcy. Jest to sytuacja absolutnie wyjątkowa 
i w tym momencie, zgodnie z ogólnymi zasadami me-
dycznymi, kalkuluje się ryzyko i korzyści. Pobranie 
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(senator A. Zając) komisji? Jaka jest skala tego zjawiska? To jest pierw-
sze pytanie.

I drugie pytanie. Kilka lat temu na naszym 
terenie był problem likwidacji punktów pobo-
ru, krwiodawstwa, które zastąpiono mobilnymi 
stacjami, czyli autobusem, sfinansowanym przez 
Ministerstwo Zdrowia. No, to wzbudziło olbrzy-
mie… Przekonywano, że ten autobus będzie mógł 
wszędzie dojechać, że to będzie korzystniejsze. Ja 
się zgadzam z tym, że szczególnie w jakichś małych 
miejscowościach ten autokar jest skutecznym roz-
wiązaniem. Ale tam, gdzie były większe możliwo-
ści, tam, gdzie polikwidowano stacjonarne punkty 
poboru krwi… Jak wiem, zastąpienie ich autokarem 
wzbudziło bardzo duże niezadowolenie środowisk 
honorowych dawców krwi. Było dużo pretensji. 
I czy ta polityka będzie kontynuowana? Bo tak jak 
tutaj wszyscy wskazujemy, honorowi dawcy, jak 
sama nazwa mówi, robią to honorowo, więc trudno 
podejmować takie decyzje czy takie działania, które 
budzą sprzeciw środowiska. Ja mówię o sytuacji 
historycznej na naszym terenie. Ale czy ten problem 
gdzieś występuje, czy już jest rozwiązany? Dziękuję.

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

Senator Rafał Ślusarz:
Ja też jestem z terenu przygranicznego i też 

słyszałem o sprawie odpłatnego oddawania krwi 
w Niemczech. Nie było o tym mowy na posiedze-
niu komisji. Trochę to zjawisko jest, moim zdaniem, 
sprzeczne z tym, co Unia Europejska sama zaleca, bo 
zaleca ona, żeby nie rekrutować honorowych dawców 
krwi. Nie wiem, czy to nie była jakaś dezynwoltura 
jakichś pracowni, które nie do końca na podstawie 
prawa unijnego działały i zachęcały Polaków do 
oddawania krwi. Nie są mi znane jakieś działania 
zmierzające do zbadania tego zjawiska i próby prze-
ciwdziałania mu.

Jeśli chodzi o tzw. mobilne punkty poboru krwi, to 
ja osobiście też je odebrałem jako pewne utrudnienie 
dla honorowego dawcy w związku z tym, że w jego 
miejscu zamieszkania zniknął nagle punkt poboru, 
a przyjeżdża autobus, który jest dostępny w okre-
ślonych, i to bardzo wąsko, godzinach, co mogłoby, 
przynajmniej można tak sądzić na podstawie wypo-
wiedzi honorowych dawców, zagrozić zmniejszeniem 
ilości pobranej krwi. Ocena ministerstwa jest taka, 
że to się nie wydarzyło, że ilość pobieranej krwi jest 
ciągle wystarczająca, dostateczna i te mobilne punkty 
pobory krwi nie załamały zjawiska wielkoduszno-
ści, którą muszą się kierować honorowi dawcy krwi. 

wych i samorządowych? Bo wiadomo, że organizacje 
honorowych dawców krwi mają w swoich założeniach 
taką działalność.

Trzecie moje pytanie. Ustawa będzie wymagała 
pewnych nakładów. Czy te, które są przedstawio-
ne w ustawie na 2017 r., bo ustawa wchodzi w życie 
1 stycznia 2017 r., są wystarczające? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ślusarz:

Dziękuję.
Otóż ustawa przeszła bardzo szerokie konsulta-

cje, można powiedzieć, że ogromna liczba podmio-
tów mogła uczestniczyć w opiniowaniu tej ustawy. 
Oczywiście kluby, stowarzyszenia honorowych daw-
ców krwi uczestniczyły, partycypowały… W przedło-
żeniu rządowym jest lista stowarzyszeń, które mogły 
brać w tym udział. Tak że były informowane, były 
powiadamiane o tym, że taka nowelizacja się pojawi, 
i mogły się w tej kwestii wypowiedzieć.

Rozumiem, że drugie pytanie pani już ceduje na 
panią minister.

Jeżeli chodzi o nakłady… Największy koszt będzie 
związany z systemem informatycznym e-krew, który 
ma być takim rejestrem honorowych dawców i sta-
nowić bazę, która umożliwi pełen wgląd w to, co się 
dzieje w publicznej służbie krwi. Ministerstwo ma za-
miar skorzystać ze środków europejskich z programu 
„Polska cyfrowa”, zresztą chyba ten wniosek został 
już wysłany i są szanse na to, żeby został pozytywnie 
rozpatrzony. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, 
wynika, że kalkulacja kosztów, która jest opisana 
w tej nowelizacji, jest kalkulacją bezpieczną i nie ma 
ryzyka, że może zabraknąć środków na realizację tej 
ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
I pan senator Krzysztof Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:
Ja mam takie pytanie. Nie wiem, czy pan senator 

będzie mógł odpowiedzieć, czy to jest bardziej py-
tanie do przedstawicieli ministerstwa. Szczególnie 
na Zachodzie, w Niemczech pojawił się pewien pro-
blem oddawania krwi odpłatnie. Czy to jest jakoś 
monitorowane, czy było to poruszane na posiedzeniu 
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(senator R. Ślusarz) Centrum Krwi, panią Małgorzatę Lorek. Witam bar-
dzo serdecznie panią minister i panią dyrektor.

Pragnę zapytać państwa senatorów, czy macie 
pytania do pani minister. Pytania są.

Senator Ambrozik jako pierwszy. Bardzo proszę.
Przypominam, że obecnie senatorowie zgłaszają 

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

Panią minister bardzo serdecznie zapraszam na 
mównicę.

Pytanie zadaje pan senator Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:
Pani Minister, w Polsce w sierpniu 2010 r. przyję-

to specjalny dokument, który porządkował problem 
przetwarzania nadwyżek osocza. Były w nim zawarte 
różne warianty zagospodarowania tych nadwyżek 
i pozyskania w ten sposób produktów krwiopochod-
nych. Zdecydowano się wtedy na wariant przetwa-
rzania osocza na terenie Polski. Czy po wycofaniu 
się inwestora z planów budowy fabryki w 2012 r., 
jak wynika z kontroli, z raportu NIK – zaraz pani 
przeczytam, jak jest dokładnie napisane – ówczesny 
minister podejmował jakieś działania w kwestii bu-
dowy fabryki?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Szanowni Państwo, ja wiceministrem jestem od 

6 miesięcy i nie mogę się wypowiadać za czas do 
listopada 2015 r., ale mogę powiedzieć, że jako wice-
minister zdrowia odpowiedzialna za publiczną służbę 
krwi podjęłam już pewne kroki, aby doprowadzić do 
sytuacji, że Polska będzie miała fabrykę frakcjonowa-
nia osocza. Ale wolałabym o szczegółach nie mówić, 
ponieważ to są bardzo problematyczne kwestie. Mogę 
tylko powiedzieć, że trwają zaawansowane prace 
nad tym, żeby jednak Polska była samowystarczalna 
i żeby w Polsce funkcjonowała fabryka frakcjono-
wania osocza.

(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I pani senator Alicja Zając.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Ja chciałabym jeszcze wrócić do organizacji zaj-

mujących się pozyskiwaniem krwi czy pozyskiwa-

Czyli, krótko mówiąc, znieśli oni tę niedogodność. 
Jest zaś pewien bardzo istotny wymiar praktyczny 
takich mobilnych punktów poboru krwi. Otóż ta 
krew jest później badana i preparowana w jednoli-
tych wystandaryzowanych laboratoriach, ponieważ 
te mobilne punkty poboru krwi zawsze są związane 
z którymś z regionalnych centrów, i to jest jakość, 
którą uzyskaliśmy dzięki temu, że takie mechani-
zmy poboru krwi zostały wprowadzone. Wydaje się, 
że podpatrując doświadczenia polskie, również inne 
kraje mają ochotę właśnie w tym kierunku pójść, a to 
by świadczyło o tym, że to rozwiązanie jest dobre. 
Chociaż rozumiem, powiedzmy, frustrację niektórych 
dawców, którzy muszą zmienić swoje zachowanie, 
bo to, co do tej pory było wygodne, stało się troszkę 
uciążliwe.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów ma jeszcze pytanie 

do senatora sprawozdawcy?
Bardzo proszę, senator Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, ja wrócę do art. 15 ust. 2. Czy to 

ograniczenie wiekowe wynika z dyrektywy?
(Senator Rafał Ślusarz: Ograniczenie wiekowe?)
Tak. Tu jest napisane: powyżej 17 roku życia.

Senator Rafał Ślusarz:
Tak, to jest z dyrektywy. Prawda, Pani Minister? 

Bo myśmy mieli inne rozwiązanie i musieliśmy ten 
wiek podwyższyć.

(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję uprzejmie.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Czy jeszcze są pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy? Nie.
Dziękuję, Panie Senatorze. Dziękuję bardzo.
(Senator Rafał Ślusarz: Dziękuję, Pani Marszałek.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest dzisiaj z nami podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Zdrowia, pani minister Katarzyna 
Głowala. Witam, Pani Minister, bardzo serdecz-
nie. Pragnę również powitać dyrektor Narodowego 
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(senator A. Zając) dżetów itd., miał podstawę prawną do tego, by daną 
organizację wesprzeć w idei promowania dawstwa.

Jeżeli zaś chodzi o Polski Czerwony Krzyż, to 
przyznam szczerze, że Polski Czerwony Krzyż 
nie zgłosił w trakcie konsultacji żadnej uwagi co 
do kwestii wprowadzania danych. System e-krew 
będzie służył głównie do tego, żeby szybko wy-
szukiwać określone grupy krwi, żeby zidentyfi-
kować ilość krwi danej grupy, jaka jest dostępna 
w danym miejscu, a także, gdy będzie brakowało 
tej grupy krwi, ewentualnie zidentyfikować dawcę, 
do którego można zadzwonić i poprosić o oddanie 
krwi. Ja mogę opowiedzieć z własnego doświad-
czenia, jak to było, gdy byłam w szpitalu, byłam 
operowana. Bardzo długo poszukiwano mojej gru-
py krwi, a żeby znaleźć… I to było robione przez 
telefon. A system, który wprowadzamy w ustawie, 
ma służyć temu, żeby wejść w ten system i szybko 
zidentyfikować ilość dostępnej krwi, a także dawcę, 
który mógłby w określonym momencie przyjechać 
i oddać krew.

Jeżeli chodzi o przekazanie w jakiejś formie 
Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi… Chodzi o to, 
że jesteśmy jeszcze w trakcie… Wiem, że wniosek 
w sprawie systemu przeszedł ocenę formalną, teraz 
czeka na ocenę merytoryczną. I w zależności od 
tego, jak to zostanie rozstrzygnięte przez Komisję 
Europejską, jaka będzie decyzja… Wtedy będzie-
my mogli rozmawiać z konkretnymi organizacjami 
o zakresie wprowadzania danych. I myślę, że jeżeli… 
Podejrzewam, że mogą… Ale na dzień dzisiejszy 
ciężko mi o tym powiedzieć, bo, jak mówię, to jest 
kwestia tego, kiedy Komisja Europejska rozpatrzy 
wniosek. Wtedy, jak już będziemy znać konkretne 
koszty i będziemy wiedzieć, jak to będzie w związku 
z tym wyglądało… W trakcie prac prawdopodobnie 
to wszystko się rozstrzygnie.

Senator Alicja Zając:
Bardzo przepraszam, Pani Marszałek, ale ja chcę 

uświadomić pani minister ogromnie ważną rzecz. 
Otóż cały ruch honorowego krwiodawstwa to jest 
ruch społeczny. Tam po prostu nie ma ludzi, którzy 
mają płacone pensje za organizację tej struktury. 
Dlatego bez specjalnych środków to po prostu… To 
będzie bardzo trudne do wykonania w ciągu… roku, 
tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Katarzyna Głowala: Tak.)

Przekazanie całej tej materii, wiedzy z wielu lat 
– bo, tak jak mówię, to jest już blisko 60 lat, w nie-
których regionach może mniej…

18 kwietnia 2016 r. Polski Czerwony Krzyż prze-
słał swoje uwagi na ręce pani Katarzyny Głowali, 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

niem honorowych dawców. Wiem, że ponad 30% 
krwi w Polsce – nie wiem, czy jest to powszechnie 
wiadome – pozyskuje się od honorowych dawców 
zrzeszonych w Polskim Czerwonym Krzyżu. Jakie 
są inne organizacje, które zajmują drugie, trzecie, 
czwarte miejsce?

Chcę to powiązać z kolejnym pytaniem, dotyczą-
cym odznaczeń i wniosków o odznakę „Honorowy 
Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. 
Z mojej wiedzy wynika, że do tej pory o takie odzna-
czenia występował właśnie Polski Czerwony Krzyż. 
Nie mam takiej wiedzy – być może się mylę – że teraz 
będą również mogły występować inne organizacje.

I jeszcze finansowanie. Wiadomo, że najwięcej 
krwiodawców, tak jak mówię, od lat jest skupionych, 
zarejestrowanych w Polskim Czerwonym Krzyżu. 
Koledzy senatorowie mówili tutaj o 10–11 litrach. 
W Polskim Czerwony Krzyżu są krwiodawcy, którzy 
oddali już 110 i więcej litrów i cały czas oddają krew. 
A więc główny ciężar tego systemu e-krew, syste-
mu informatycznego, będzie spoczywał na Polskim 
Czerwonym Krzyżu. Czy to będzie uwzględnione 
w tym finansowaniu? Bo proszę pamiętać, że to jest 
organizacja, która w zasadzie istnieje od prawie 
100 lat, a krwiodawstwem jako ruchem zajmuje się 
blisko 60 lat, w ramach takiego masowego ruchu wła-
ściwie od 1956 r.

I czy to finansowanie będzie szło w formie dota-
cji? Jak w ogóle będzie wyglądała ta cała procedura 
zorganizowania i przekazania tych danych? Bo one 
jeszcze muszą być uzupełnione, gdyż te zbierane w tej 
chwili nie są takie, jakie są wymagane…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Katarzyna Głowala: Tak, tak.)

…w ustawie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Odpowiadając na pytanie… Tu chodzi o art. 3 

ust. 2. Przepis ten jest obecnie tożsamy z obowiązu-
jącym, ale chodzi o to, że on ma pewien charakter 
rekomendacji dla organizacji samorządowych, żeby 
popierały ideę krwiodawstwa. To była propozycja 
stowarzyszeń, które skupiają honorowych dawców…

(Senator Alicja Zając: Żeby był tytuł prawny, by 
wspomóc masowo te…)

Tak. To jest kwestia tego, żeby samorząd, orga-
nizując np. jakąś akcję wsparcia, przekazywania ga-
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dobrowolnie poddaje się akredytacji i to jakby wy-
różnia go spośród innych zakładów. A z tego, co tutaj 
przeczytałem, wynika, że te wszystkie zakłady, które 
obracają krwią, powinny być zakładami posiadają-
cymi odpowiednie certyfikaty, a nie powinny być 
akredytowane. Proszę mi wyjaśnić tę sprawę.

I na następna rzecz. W art. 11 ust. 2 mówi się, 
że: „minister właściwy do spraw zdrowia, na wnio-
sek Instytutu, określi, w drodze rozporządzenia, 
rzadkie grupy krwi” itd. Instytutów podlegających 
Ministerstwu Zdrowia jest 16. Który to z instytutów… 
Ja sądzę, że to powinien być Instytut Hematologii 
i Transfuzjologii. Ale dlaczego nie napisano tutaj, że 
to jest Instytut Transfuzjologii i Hematologii, tylko 
jakiś tam instytut? Przecież jest ryzyko, że utwo-
rzy się jakiś prywatny instytut, który będzie mógł 
takie rzeczy robić. To jest oczywiście na wyrost… 
Ale dlaczego nie napisano tutaj, że to jest instytut 
transfuzjologii i immunologii?

I teraz kolejna rzecz. Pan senator sprawozdawca 
mówił o tym, że będziemy pracowali nad szerszą 
nowelizacją tej ustawy. Czy myśli się o tym, żeby do 
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii zostało włą-
czone NCK, Narodowe Centrum Krwi? Instytuty… 
Jak był tworzony m.in. Instytut Hematologii 
i Transfuzjologii, to on był pomyślany tak, żeby okre-
ślać standardy postępowania w zakresie przetwarza-
nia i obrotu krwią obejmujące całą Polskę, i on miał 
realizować zadania jakby państwowe. W tej chwili 
w obecnym systemie prawnym takie zadania mogą 
być powierzone instytutowi, który jest państwowym 
instytutem badawczym. Czy ministerstwo myśli o ta-
kim rozwiązaniu? W tej chwili jest jakby dualizm 
organizacyjny. Jest Narodowe Centrum Krwi i in-
stytut hematologii… Instytut hematologii zamiast 
realizować zadania państwowe, organizuje w swoich 
strukturach takie komórki, które przynoszą mu zy-
ski w zakresie kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Tam powstają oddziały chirurgii, angiologii. 
Ja myślę, że trzeba wrócić do tego, ażeby instytut był 
również taką jednostką, która merytorycznie i orga-
nizacyjnie nadzoruje służbę krwi w Polsce. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Jeżeli chodzi o system e-krew, to nie jest on… 

System P1 nie zawiera systemu e-krew. To jest od-
dzielny system. Najprawdopodobniej… To jest tylko 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:

Pani Senator, ale to było już po etapie, kiedy 
projekt trafił do prac rządowych. W związku z tym 
uwzględnianie jakichkolwiek zmian w zakresie oce-
ny skutków regulacji nie było możliwe. Bo to było 
już nawet na etapie po… Projekt był już na etapie 
prac sejmowych. W związku z tym zmiana co do 
konstruowania, wyliczania kosztów nie mogła być… 
Nie mogła być wtedy wprowadzona, bo wtedy został 
też już złożony wniosek do Komisji Europejskiej, 
w związku z tym nie było możliwości… I, jak mówię, 
to pismo zostało wniesione naprawdę za późno. Polski 
Czerwony Krzyż złożył to pismo z dużym, z dużym 
opóźnieniem.

(Senator Alicja Zając: Bardzo mi przykro.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Andrzej Wojtyła.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Wojtyła:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam kilka pytań do pani minister.
W tej nowelizacji mówi się o systemie e-zdrowie…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Katarzyna Głowala: E-krew.)
…e-krew. My przez wiele lat przygotowywaliśmy 

system teleinformatyczny, platformę teleinforma-
tyczną i, o ile wiem, ona nie będzie wykorzystana ze 
względu na zaniedbania w ostatnich kilku latach. To 
było 800 milionów… Czy system e-krew, który two-
rzymy, też wchodził do tamtej platformy? Mniemam, 
że nie, ponieważ możemy występować ponownie… 
A to znaczy, że on nie mieścił się w ramach tej plat-
formy. To jest pierwsze pytanie.

Druga sprawa. Mam uwagi do standardów kwali-
fikacyjnych dotyczących kierownika komórki. Tam są 
różne zawody, m.in. fizyk. Ja nie wiem, czy w stacji 
krwiodawstwa fizyk takimi sprawami powinien się 
zajmować; nie mówię tutaj o zawodach medycznych, 
farmaceutycznych czy nawet o zawodzie biologa. 
W nowelizacji ustawy operujemy definicją akredy-
tacji. Akredytacja generalnie w zarządzaniu na ca-
łym świecie jest, powiedzmy, system dobrowolnym. 
Z tego, co tutaj przeczytałem, wynika, że to jest raczej 
certyfikacja, a nie akredytacja, bo akredytacja jest to 
coś dobrowolnego. Jeżeli dany zakład – czy to zakład 
przemysłowy, czy zakład służby zdrowia – chce, to 
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(podsekretarz stanu K. Głowala) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:

Panie Senatorze, tak. Wspomniane kwestie były 
analizowane i na dzień dzisiejszy jestem przekonana, 
że projekt ma szanse wejść w życie i dobrze funk-
cjonować.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Minister.
Pan senator…
(Głos z sali: Alicja.)
A, przepraszam. Pani senator Alicja Zając. Proszę 

uprzejmie.

Senator Alicja Zając:
Przepraszam, Pani Minister, po raz kolejny zadaję 

to pytanie, może w troszeczkę zmienionej formie. 
W jednym z artykułów ustawy mówi się o organiza-
cjach honorowych dawców krwi, a trochę dalej mówi 
się o stowarzyszeniach honorowych dawców krwi. 

Ja chciałabym uzyskać informację, o którą pyta-
łam również pana senatora sprawozdawcę: jakie to 
są organizacje, poza Polskim Czerwonym Krzyżem, 
Krewniakami, Stowarzyszeniem Honorowych 
Dawców Krwi RP czy klubami przy Związku 
Harcerstwa Polskiego? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Czy mogę udzielić odpowiedzi na piśmie?
(Senator Alicja Zając: Bardzo proszę.)
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
W takim razie pan senator Rafał Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja mam pytanie. Wrócę jeszcze do 

raportu NIK o systemie krwiodawstwa i krwiolecz-
nictwa. W trakcie kontroli przeprowadzono ankietę 
wśród krwiodawców. Wskazali oni, że główną mo-
tywacją do oddania krwi jest chęć pomocy innym 
ludziom – takiej odpowiedzi udzieliło blisko 90% 
dawców. Jako podstawowe źródło informacji o idei 

takie moje, powiedzmy, marzenie, żeby system e-
-krew był w przyszłości połączony z systemem P1, 
dlatego że to ma być kompleks całościowy, w związku 
z tym… Ale, jak mówię, to, czy takie rozwiązanie 
wyjdzie, to jest prawdopodobnie kwestia najbliższych 
lat.

Jeżeli chodzi o akredytację, to pojęcie akredy-
tacji pozostało, bo było ono w ustawie z 1997 r. 
Najprawdopodobniej przy okazji dużej, komplekso-
wej nowelizacji ustawy zostanie to wszystko zmie-
nione. Planujemy powołać zespół, który zajmie się 
kompleksową analizą ustawy o publicznej służbie 
krwi i prawdopodobnie wspomniana kwestia zostanie 
wówczas poprawiona.

Jeżeli chodzi o instytut hematologii, to jest on 
obecnie poza sektorem finansów publicznych. 
A Narodowe Centrum Krwi jest jednostką budżeto-
wą, która w imieniu ministra zdrowia realizuje zada-
nia dotyczące publicznej służby krwi. I tak napraw-
dę instytut jest tylko merytoryczną jednostką, która 
wspiera ministra w zakresie… A kwestie dotyczące 
tego, czy instytut wchłonie, czy NCK… Myślę, że 
dzisiaj na takie pytanie ciężko odpowiedzieć. Będzie 
to analizowane przy okazji dużej nowelizacji ustawy, 
zmieniającej cały system publicznej służby krwi.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Józefa 

Zająca.

Senator Józef Zając:
Pani Minister! Panie Marszałku! Świat medyczny 

bardzo inteligentnie broni się przed współczesną in-
formatyzacją. Jeśli się to obserwuje, to można napisać 
parę ciekawych opowiadań na ten temat.

I pytanie: czy sprawy krwiodawstwa dałyby się 
zinformatyzować? Bo widać naprawdę wiele pro-
blemów, wiele kwestii, które przydałoby się, że tak 
powiem, mieć w jednym ręku, szczególnie dla pani, 
do dyspozycji… Nie trzeba byłoby co chwilę robić 
badania krwi, badania grupy krwi itd. Kiedy pójdzie 
się gdzieś tam, do jakiejś stacji, wysyłają do lekarza, 
lekarz wyjmuje karteczki, przekłada… Wydaje mi 
się, że gdzieś tutaj chyba troszkę zostaliśmy w tyle. 
Liczę w tej sprawie na pani młodość. Młodzi ludzie 
inaczej patrzą na takie kwestie. Czy to, o co pytam, 
jest możliwe?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
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(senator R. Ambrozik) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Jeżeli chodzi o system e-krew, to… Przewóz krwi 

funkcjonuje, służą do tego specjalnie wyposażone 
samochody. System e-krew ma spowodować szyb-
sze reagowanie na potrzeby danej jednostki, w któ-
rej brakuje krwi. Wchodzimy do sytemu i widzimy, 
gdzie jest dana grupa krwi, gdzie możemy ją znaleźć. 
Szpital, który potrzebuje krwi do operacji lub w in-
nych nagłych sytuacjach, w systemie będzie mógł 
zidentyfikować, gdzie w najbliższej okolicy znajdzie 
grupę krwi, której potrzebuje. Jeżeli nie będzie wy-
starczającej ilości tej krwi, to pojawi się informacja 
o tym, gdzie jest dawca z taką grupą krwi. Będzie 
można tego dawcę poprosić o natychmiastowe od-
danie krwi.

Drugie pytanie dotyczyło ratowników medycz-
nych. Zastanawiamy się nad tym, analizujemy… To 
nie jest sprawa oczywista, w związku z tym potrzebne 
są pewne analizy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Dowhan chciałby jeszcze zadać py-

tanie.

Senator Robert Dowhan:
Mam jeszcze jedno pytanie. Obiecuję że ostatnie. 

Czy ta ustawa dotyczy też krwi pępowinowej?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Nie. Kwestie dotyczące krwi pępowinowej są ure-

gulowane w innej ustawie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Pani Minister.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez panią senator Alicję Zając.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Tomasza 

Grodzkiego.

honorowego krwiodawstwa najczęściej wskazywali 
oni rodzinę i znajomych, szkołę lub studia oraz pra-
cę, a tylko niespełna 3% – pracowników centrum 
krwiodawstwa czy służby zdrowia. Tylko ponad 5% 
ankietowanych o idei honorowego krwiodawstwa 
dowiedziało się ze środków masowego przekazu, ale 
jednocześnie aż 60% ankietowanych uznało za naj-
skuteczniejszą formę popularyzacji i promocji krwio-
dawstwa właśnie tę formę, czyli środki masowego 
przekazu. 

Czy ministerstwo przewiduje jakieś działania, 
jeżeli chodzi o promocję krwiodawstwa, chociażby 
poprzez telewizję publiczną, która mogłaby w ten 
sposób realizować swą misję?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Katarzyna Głowala:
Tak, jestem po rozmowach z prezesem TVP. 

Ministerstwo Zdrowia przygotowało wiele spotów, 
które będą emitowane w telewizji. Mogę państwa 
senatorów serdecznie zaprosić 11 czerwca na bło-
nia Stadionu Narodowego, gdzie będzie wielka ak-
cja zorganizowana przeze mnie i przez Narodowe 
Centrum Krwi promująca ideę honorowego dawcy. 
Rozpoczynamy tzw. kampanię czerwonej nitki, któ-
ra będzie prowadzona w szkołach wśród młodzieży. 
Zaczynamy promować ideę honorowego dawstwa.

(Senator Alicja Zając: W jakich szkołach?)
Podstawowych, a także gimnazjach.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Robert Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Przepraszam, jeżeli powtórzę pytanie, ale nie było 

mnie przez chwilę na sali. Chcę zapytać o system 
e-krew.

Kolejna rzecz. Skoro do tej pory przewóz krwi 
nie był regulowany, to w jaki sposób on się odbywał, 
w jaki sposób kontrolowano, czy to się odbywa w wa-
runkach odpowiednich?

I jeszcze jedno pytanie. Uprawnienia do przetacza-
nia krwi mają w tej chwili przeszkolone pielęgniarki 
i położne. Dlaczego nie mają ich ratownicy medyczni?
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neralnie klub Platformy Obywatelskiej nie będzie 
przeciwny tej ustawie. Dziękuję bardzo.

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

Dowhana.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja też chcę przede wszystkim podziękować. Jeżeli 

taki ekspert jak senator Grodzki wypowiada się po-
zytywnie i tak wypowiada się również większość 
senatorów, to na pewno to jest dobra ustawa i oczy-
wiście zagłosujemy na tak.

Chcę się też pochwalić, że miałem w swoim życiu 
pewien epizod, chociaż bardzo boję się igły. Otóż 
kiedy w szkole czekał nas taki bardzo drastyczny 
sprawdzian, to z połową klasy poszliśmy oddać 
krew, bo w ten sposób mieliśmy mieć bardzo mocne 
usprawiedliwienie. Bardzo mocno to przeżywałem 
i później wielokrotnie się zastanawiałem, czy tę krew 
oddawać, czy nie, ale jakoś nie czułem się na siłach, 
choć jestem w pełni zdrowy.

Chcę się również pochwalić, że to jest też wielki 
ruch społeczny. Otóż przy okazji prowadzenia klubu 
sportowego kilka razy zdarzyło nam się zorganizować 
przyjazd autobusu do zbiórki krwi i dać możliwość 
oddania krwi kibicom możliwość oddania krwi i, 
w drugą stronę, np. darmowego wejścia na jedną 
z imprez organizowanych przez nasz klub. I chcę 
powiedzieć, że każdorazowo rozmiar takiej akcji 
przechodził jakiekolwiek nasze wyobrażenia. Czy 
motorem napędowym był ten oferowany bilet wejścia 
na obiekt sportowy? Tego do końca nie wiemy. Myślę, 
że to mogła być przyczyna, ale nie bardzo duża. Na 
pewno była też chęć pomocy, solidarności, a także 
to, że to pod hasłami klubu sportowego ta krew była 
oddawana. I w tym był ten cel. Wiem też – choć nie 
mam teraz dokładnych liczb, ale myślę, że one nie 
są tutaj potrzebne – że takie akcje kończyły się ta-
kim sukcesem, iż nasz lubuski oddział miał tej krwi 
w zapasie tak dużo, że po zbiórce oddawał ją innym 
ośrodkom, które tej krwi potrzebowały.

Na pewno jest tu składany wielki ukłon. Dzisiaj 
też chcę z tej mównicy podziękować tym wszystkim, 
którzy oddawali krew i będą ją oddawać, bo to na 
pewno jest wielkie wyzwanie. Wszystkich na to nie 
stać – ja jestem tego dobrym przykładem, bo strach 
przed igłą i przed upływem krwi mam gdzieś tam 
zakodowany. Ale na pewno jest w tym zakresie wielki 
ruch społeczny i dobrze, że to idzie w tym kierunku.

Dobrze też, że regulujemy przepisy tego dotyczą-
ce i dostosowujemy je tak, by można było tę krew 

Senator Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie 
Senatorowie!

Muszę powiedzieć, że z dużą ciekawością i zain-
teresowaniem przysłuchiwałem się tej merytorycznej 
dyskusji i sesji pytań. Przy okazji muszę zauważyć, 
że chyba po raz pierwszy od dawna pytania zada-
wali przedstawiciele strony rządzącej, a nie przed-
stawiciele opozycji, ale to dobrze, bo krew nie ma 
barw politycznych, poza tym, że w dużej ilości jest 
czerwona, to gdy ją się ogląda pod mikroskopem, 
wygląda inaczej.

To jest ważna ustawa, całkowicie podzielam tu 
zdanie pana senatora sprawozdawcy, pana senatora 
Ślusarza, ponieważ co jakiś czas światem wstrząsały 
różne afery związane ze służbą krwi. Niektórzy nawet 
twierdzili, że epidemia AIDS nie rozprzestrzeniłaby 
się tak szybko, gdybyśmy wirusa HIV nie przenosili 
poprzez krew. Generalnie rzecz biorąc, Polska na tle 
zaniedbań w obszarze służby krwi w innych krajach, 
mimo wszystkich niedoskonałości, o których tu panie 
i panowie senatorowie wspominali, zawsze wychodzi-
ła nie najgorzej, obronną ręką z tego typu zawirowań 
wiążących się z dużymi szkodami dla chorych.

Poruszono tu wiele tematów, w tym kwestie płace-
nia przez szpitale, krwiodawstwa młodzieży, autobu-
sów do poboru krwi itd., ale generalnie można powie-
dzieć, że ta regulacja to jest kolejny krok w dobrym 
kierunku, postęp. Wybitny polski hematolog, profesor 
Jędrzejczak powiedział w jednym z wywiadów, że 
nigdy jeszcze Polska krew nie była tak bezpieczna. 
Ona jest coraz bezpieczniejsza, aczkolwiek musimy 
pamiętać o tym, że krew jest lekiem cudownym, nie-
jednokrotnie ratującym życie, czego osobiście do-
świadczałem, operując ciężko krwawiących chorych, 
ale jednocześnie jest lekiem niebezpiecznym.

Proponuję traktować tę regulację, raz, jako for-
malne dostosowanie się do wymogów unijnych, 
a dwa, co ważniejsze, jako kolejny krok w dążeniu 
do perfekcji, jeśli chodzi o polską krew, pobieranie 
krwi w polskich punktach krwiodawstwa. Sądzę, 
że jesteśmy od tego jeszcze daleko, co państwo byli 
uprzejmi podnosić, i zapewne niezależnie od wy-
mogów unijnych będziemy musieli po krótszym lub 
dłuższym czasie przeprowadzać kolejne udoskona-
lenia tej ustawy.

Niezależnie od tego chciałbym podziękować mi-
nisterstwu za to, że stosunkowo szybko podjęło tę 
regulację, że przeprowadziło stosunkowo szerokie 
konsultacje, co nie dzieje się często, nie dzieje się 
w przypadku wielu ustaw, panu senatorowi Ślusarzowi 
za przedstawienie w bardzo zwartej formie sprawoz-
dania, a także państwu za ciekawą dyskusję.

Chciałbym powiedzieć, że przy wszystkich drob-
nych zastrzeżeniach, które ten dokument budzi, ge-
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(senator R. Dowhan) jak taki swoisty system HACCP, który śledzi, jak 
jest przemieszczana krew, żeby w razie stwierdzenia 
jakichś zagrożeń móc dotrzeć do tego, który tę krew 
oddał. Na tym to polega.

Oczywiście te wszystkie zapisy należy poprzeć, ale 
mam nadzieję, że ministerstwo będzie pracowało nad 
nową ustawą o publicznej służbie krwi i np. rozwią-
że ten dualizm między Narodowym Centrum Krwi 
a Instytutem Hematologii i Transfuzjologii. Instytut 
Hematologii i Transfuzjologii był… Nie wszystko, co 
było powoływane w dawnych czasach, było głupie. To 
było powoływane w ten sposób, że merytorycznie i or-
ganizacyjnie nad służbą krwi sprawował pieczę, nad-
zorował ją Instytut Hematologii i Transfuzjologii, bo 
posiadał zaplecze naukowe, laboratoryjne, merytorycz-
ne i organizacyjne. To zostało rozdzielone z różnych 
względów, ale w tej chwili należałoby do tego wrócić. 
Jest taka możliwość prawna, jest państwowy instytut 
badawczy, który jest instytutem naukowo-badawczym, 
rzeczywiście nie podlega finansom publicznym, ale 
realizuje zadania państwowe, tak jak np. Państwowy 
Instytut Weterynaryjny w Puławach. On jest finanso-
wany w zakresie zadań państwowych, jest rozliczany 
i kontrolowany, nadzorowany przez ministerstwo rol-
nictwa i realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa 
państwa dotyczące np. chorób zakaźnych.

Następna sprawa dotyczy tego, żebyśmy frakcjo-
nowali osocze w Polsce. To nie jest tylko kwestia 
finansowa, to jest również kwestia naszego bezpie-
czeństwa w zakresie obronności. Gdyby w tej chwili 
odciąć nas od frakcjonowania osocza za granicą, to 
bylibyśmy bezbronni i to jest ogromne zagrożenie. 
Niejednokrotnie należy… Oczywiście trzeba brać 
pod uwagę kwestie finansowe, ale kwestie obronne 
również należy brać pod uwagę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu panią senator Alicję Zając.

Senator Alicja Zając:
Panie Marszałku! Pani Minister! Pani Dyrektor! 

Panie i Panowie Senatorowie!
To dobrze, że nad tak szczególną ustawą dys-

kutujemy właśnie w tej Izbie. Jest to też promocja 
honorowego krwiodawstwa. Ja chciałabym z tego 
miejsca powiedzieć, że od wielu lat współpracuję 
z honorowymi dawcami krwi na Podkarpaciu. I tam 
stworzyliśmy kilka bardzo ciekawych programów 
w celu pozyskania nowych dawców krwi. Pierwszy 
program w Polsce, który nazywał się czy nazywa się 
„Świadectwo dojrzałości społecznej”, jest prowadzo-
ny w porozumieniu z kuratorium oświaty – był na 
krótko zawieszony, ale teraz go reaktywujemy – obej-

śledzić – że są specjalne kody… To na pewno jest 
cenne i ułatwi komunikację. Na pewno ułatwi to też 
standaryzacja przewozu krwi. Widzimy czasami sa-
mochody oznakowane napisem „Krew”, jadące na 
sygnałach dźwiękowych, i miejmy nadzieje, że one 
tę krew potrzebną natychmiast przewożą i że idzie to 
w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo.

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

Wojtyłę.

Senator Andrzej Wojtyła:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Ja również chciałbym podziękować ministerstwu 

za to, że przygotowało projekt ustawy. Szkoda, że 
ten projekt ustawy wdraża dyrektywy, które wyszły 
z Parlamentu Europejskiego w 2002, 2004 i 2005 r., 
a więc że dopiero w tej chwili, kiedy jest zagrożenie 
sankcjami finansowymi ze strony Unii Europejskiej, 
jest to wdrażane.

Chciałbym również potwierdzić, że właściwie to, 
co my zapisujemy w tej małej, jak rozumiem, nowe-
lizacji – bo taka jest potrzeba chwili – już w Polsce 
w większości funkcjonuje. Bo to jest proces długolet-
ni. Ja w 1993 r. pracowałem nad programem zabez-
pieczenia Polski w krew i preparaty krwiozastępcze 
i wtedy zaprojektowaliśmy taką fabrykę frakcjono-
wania osocza, żeby była ona opłacalna. Były nawet 
podpisane umowy z rządem ukraińskim, żeby była 
uwzględniana większa populacja ludzi, a więc żeby-
śmy my w Polsce tę krew frakcjonowali, a nie wy-
wozili ją na zewnątrz za parę groszy i potem grube 
pieniądze płacili tym, którzy tę krew frakcjonują. 
Bardzo dobrze, że, tak jak mówiła pani minister, 
rząd wraca do tego tematu, bo po aferze z fabryką 
frakcjonowania osocza żaden z późniejszych rządów 
nie chciał się tego chwytać, ponieważ było to bardzo 
niebezpieczne, zwłaszcza politycznie.

Trzeba popierać tę nowelizację, ale mam nadzieję, 
że będzie przygotowana też duża ustawa nowelizu-
jąca ustawę z 1997 r. albo zupełnie nowa ustawa, bo 
przez te lata, od 1997 r., realia zupełnie się zmie-
niły. Postęp technologiczny jest na całym świecie, 
również w Polsce, w związku z tym ta ustawa musi 
być zmieniona. Mówimy tutaj o tak zwanym syste-
mie czuwania – no, wstyd, żeby w przypadku służby 
krwi nie były zapisane zasady, które są zapisane np. 
w ustawie o bezpieczeństwie żywności, w odniesieniu 
do systemu HACCP. Bo tu nie chodzi o nic innego 
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(senator A. Zając) (Senator Czesław Ryszka: Chciałem powiedzieć, 
że pani senator Zając jest jak moja krew.)

Dobrze, Panie Senatorze.
Chciałbym powiedzieć, że lista mówców została 

wyczerpana.
Wnioski o charakterze legislacyjnym złożył pan 

senator Rafał Ślusarz.
Zamykam dyskusję…
Przepraszam. Dla porządku informuję, że pan 

senator Rafał Ambrozik złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu.*

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu, pani wiceminister 

Katarzyna Głowala, chce się ustosunkować do przed-
stawionych wniosków?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Katarzyna Głowala: Nie.)

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia o ustosunko-
wanie się do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia 
o zabezpieczeniu społecznym między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, pod-
pisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 145, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 145 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Antoniego Szymańskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Antoni Szymański:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Senator 

i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Komisji 

Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
w sprawie ustawy dotyczącej ratyfikacji Porozumienia 
o zabezpieczeniu społecznym między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, pod-
pisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.

Powodem tego porozumienia jest fakt, że prowin-
cja Quebec posiada odrębny od całej Kanady system 
zabezpieczenia społecznego. W związku z tym znacz-
na część Polonii zamieszkała w Kanadzie w prowin-

* Przemówienie złożone do protokołu - w załączeniu.

muje oddawanie krwi przez młodzież po ukończeniu 
18 roku życia. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, 
że sygnały o braku krwi najczęściej otrzymujemy 
w okresie wakacyjnym, kiedy właśnie nie ma mło-
dzieży. Bo dobrze funkcjonujące regionalne centra 
krwiodawstwa i krwiolecznictwa, przy współpracy 
z organizacjami zrzeszającymi honorowych dawców 
krwi, nie mają problemów z zaopatrzeniem w krew, 
ponieważ one znają swoich dawców, umieją do nich 
dotrzeć i często pracujące tam osoby przez telefon 
potrafią ściągnąć do punktu krwiodawstwa krwio-
dawcę o danej rzadkiej grupie krwi. Często osoby 
długo pracujące w centrach krwiodawstwa znają imię, 
nazwisko dawcy i jego grupę krwi, właśnie rzadkiej 
grupy krwi, bo dla nich to też jest cenna osoba. 

I ja chcę z tego miejsca bardzo serdecznie podzię-
kować wszystkim honorowym dawcom krwi, paniom, 
które też w tych szeregach oddają krew, oczywiście 
w mniejszości, i mężczyznom dawcom, ale również 
tym wszystkim, którzy pracują w regionalnych cen-
trach krwiodawstwa i krwiolecznictwa. My działacze 
zajmujący się właśnie honorowym dawstwem krwi 
odczuwaliśmy pewien niepokój w ostatnich latach, 
kiedy obserwowaliśmy zmiany w funkcjonowaniu 
tych centrów, kiedy likwidowane były placówki re-
jonowe i kiedy często dochodziły do nas sygnały od 
krwiodawców, że oni, przychodząc do punktu, dostają 
informację, że w dniu dzisiejszym krew już nie będzie 
od nich pobierana. Często są to osoby dojeżdżające 
z okolic miejscowości, w których są centra. Po inter-
wencjach takie sytuacje później nie miały miejsca. 
Dlatego bardzo się cieszę, że ministerstwo będzie 
pracowało dalej nad tymi kwestiami. Bardzo polecam 
pani minister te nowe programy.

Jeszcze wspomnę na koniec o również bardzo do-
brze przyjętym programie o ładnej nazwie „Strażacy 
w honorowym krwiodawstwie – ognisty ratownik, 
gorąca krew”. Strażacy ochotnicy i strażacy zawo-
dowi Państwowej Straży Pożarnej są czynnymi daw-
cami i pozakładali kluby honorowych dawców, skąd 
możemy pozyskać właśnie krew.

Patrząc na profesora Grodzkiego, chciałabym po-
wiedzieć, że krew jest bezcennym darem, i jeszcze to, 
czego pan profesor nie powiedział: nie można zastą-
pić krwi innym lekiem. Krew to po prostu krew, dar 
życia. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Czesław Ryszka: Moja krew!)
Gorąca?
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Gorąca.)
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(senator sprawozdawca A. Szymański) Tak, tak, ja chcę zadać pytanie.
Czy to jest pierwsza umowa między rządem pol-

skim a prowincją jednego z krajów? Quebec jest pro-
wincją. Czy mamy inne umowy tego typu? Ja chcę 
powiedzieć, że… No, proszę odpowiedzieć na pyta-
nie, czy to jest…

Senator Antoni Szymański:
Jestem sprawozdawcą komisji i pamiętam, że to 

pytanie nie pojawiło się na posiedzeniu komisji, nie 
było to wyjaśniane…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję. 
To ja zadam pytanie ministrowi.)

Zakładam, że pan minister, który jest obecny, 
będzie potrafił odpowiedzieć na pytanie, czy po-
dobne sytuacje w przypadku innych prowincji miały 
miejsce.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
(Senator Antoni Szymański: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych zostali upoważnieni minister spraw 
zagranicznych oraz minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej.

Ponieważ jest tylko przedstawiciel Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, chciałbym panu 
ministrowi zadać swoje pytanie.

Proszę bardzo.
Powtórzyć to pytanie? Nie.
Pan minister, podsekretarz stanu Marcin 

Zieleniecki.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeżeli chodzi o umowy z dziedziny zabezpiecze-

nia społecznego, to jest to umowa bezprecedensowa. 
Jest to pierwsza z umów zawieranych z prowincją, 
czyli z częścią państwa federacyjnego, jakim jest 
Kanada. Powody takiego stanu rzeczy są następujące. 
W 2008 r. została zawarta umowa międzynarodowa 
z Kanadą. I ta umowa zawiera art. 27, który przewi-
duje, że istnieje możliwość zawarcia odrębnej umowy 
dotyczącej zabezpieczenia społecznego z tymi pro-
wincjami Kanady, które posiadają odrębny system 
zabezpieczenia społecznego. Ponieważ prowincja 
Quebec posiada taki odrębny system zabezpiecze-
nia społecznego, strony, czyli rząd Rzeczypospolitej 

cji Quebec pozbawiona jest możliwości korzystania 
z postanowień obowiązującej od 2009 r. polsko-ka-
nadyjskiej umowy w zakresie nabywania prawa do 
świadczeń z zabezpieczenia społecznego, bowiem 
nie ma ona zastosowania w przypadku osób objętych 
planem emerytalno-rentowym w Quebecu.

Porozumienie to jest zgodne ze standardami mię-
dzynarodowymi i zostało oparte na podstawowych 
zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego, czyli zasadach: równego traktowania, 
eksportu świadczeń, zachowania praw nabytych, 
sumowania okresów ubezpieczenia wymaganych 
do nabycia lub zachowania prawa do świadczeń. 
Porozumienie dotyczy żywotnie ważnych kwestii, 
takich jak świadczenia z tytułu starości, niezdolności 
do pracy, wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych, czy świadczeń związanych ze śmiercią, takich 
jak zasiłki pogrzebowe czy renty rodzinne.

Brak możliwości korzystania przez Polonię 
w Quebecu z postanowień obowiązującej od 2009 r. 
polsko-kanadyjskiej umowy budził niezadowolenie 
i zarzuty o nierówne traktowanie Polonii zamiesz-
kałej w różnych prowincjach Kanady. Wprowadzenie 
w życie tego porozumienia niewątpliwie wpłynie po-
zytywnie na wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej 
jako dbającej o Polonię kanadyjską. Podobne gwa-
rancje ochrony mają polscy obywatele podejmują-
cy zatrudnienie lub przemieszczający się na tery-
torium państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej, a także państw, z któ-
rymi Rzeczpospolitą Polską łączą dwustronne umowy 
o ubezpieczeniu lub zabezpieczeniu społecznym.

Do prezentowanej ustawy Biuro Legislacyjne 
Senatu nie wniosło żadnych uwag.

Po przedstawieniu na posiedzeniu połączonych 
komisji istoty ustawy i krótkiej dyskusji przeprowa-
dzone zostało głosowanie, w którym wszyscy obecni 
senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem ustawy; 
nikt nie głosował przeciw, nikt nie sprzeciwił się jej 
przyjęciu. Dziękuję za uwagę.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

To ja chcę zadać.
Proszę bardzo, jest pytanie do pana senatora.
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Pan mar-

szałek…)
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(podsekretarz stanu M. Zieleniecki) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. To 

jest właściwie pytanie do ministra spraw zagranicz-
nych. Sytuacja wygląda tak, że prowincja Quebec ma 
po prostu odrębny rząd. Umowa, którą w tej chwili 
zawieramy czy którą będziemy ratyfikować, to nie 
jest umowa międzynarodowa. Zwracam uwagę sza-
nownych państwa na terminologię, jaką posługuje się 
ta umowa, jak również ustawa z 13 kwietnia upoważ-
niająca prezydenta do ratyfikacji tej umowy. Mówimy 
o porozumieniu. Prawda? To nie jest przypadkowy 
termin. To jest porozumienie. I to jest porozumienie, 
które posiada rangę porozumienia międzyrządowego, 
a nie międzynarodowego.

Tak że kwestia zdolności traktatowej prowincji 
Quebec była przedmiotem dość drobiazgowej analizy 
prawników. Można powiedzieć, że z kilku ekspertyz, 
które zostały przygotowane, wynika, że tą podmioto-
wość, tą ograniczoną zdolność traktatową prowincji 
Quebec tak naprawdę wywodzimy z trzech źródeł. To 
znaczy, po pierwsze, z art. 27 umowy polsko-kanadyj-
skiej o zabezpieczeniu społecznym, o której wspomina-
łem, a która wyraźnie wskazuje na możliwość zawarcia 
takiego odrębnego porozumienia dotyczącego jednej 
prowincji. Po drugie, z konstytucji Kanady. W konsty-
tucji są przepisy, które odnoszą się do tej kwestii. Te 
ekspertyzy powołują się też na, najogólniej rzecz biorąc, 
kanadyjskie przepisy ustrojowe. Trzecia sprawa i zwią-
zana z nią wątpliwość, która się pojawiła w trakcie prac 
legislacyjnych nad projektem tej ustawy, dotyczyła trybu 
postępowania, jaki powinien zostać przyjęty dla porozu-
mienia o charakterze międzyrządowym, ale dotyczące-
go zabezpieczenia społecznego. Powstało pytanie, czy 
w ogóle ten tryb ratyfikacji za zgodą udzielaną w drodze 
ustawy powinien mieć tu zastosowanie. Zadecydowała 
treść art. 89 konstytucji. Uznano, że powinien mieć 
zastosowanie taki sam tryb postępowania, jak w przy-
padku umów międzynarodowych dotyczących proble-
matyki zabezpieczenia społecznego.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ja mam jeszcze jedną kwestię, o którą chcę dopy-

tać. Strukturę federacyjną ma nie tylko Kanada, jest 
to i tutaj, to znaczy to nie jest taki precedens, struk-
turę federacyjną ma Republika Federalna Niemiec, 
ma Brazylia. Tak?

(Senator Robert Mamątow: Jeden system.)

Polskiej oraz rząd Quebecu, z tego upoważnienia za-
wartego w umowie z Kanadą z 2008 r. skorzystały. 
Chodzi o to, aby uniknąć nierównego traktowania 
Polonii zamieszkującej w prowincji Quebec w sto-
sunku do Polaków czy osób pochodzenia polskiego, 
które zamieszkują w pozostałych prowincjach Kanady. 
A jeżeli popatrzymy na ten problem z szerszej per-
spektywy, to znaczy z perspektywy w ogóle umów 
międzynarodowych dotyczących innych zagadnień, to 
tego typu umowy zawierane z częściami państwa, zwy-
kle federacyjnego, były wcześniej zawierane. Tak że 
nie jest to sytuacja, która wcześniej nie występowała.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jak ro-
zumiem, ta umowa zawarta wcześniej, w 2008 r., 
z Kanadą nie obowiązywała w prowincji Quebec. 
Tak?)

Tak, dlatego że zakres tej umowy obejmował pro-
wincje, w których obowiązywał system zabezpie-
czenia społecznego Kanady. Prowincja Quebec ma 
odrębny system zabezpieczenia społecznego, tylko 
i wyłącznie dla osób zamieszkujących na terytorium 
tej prowincji. Można powiedzieć, że ta umowa nie 
obejmowała osób objętych tym odrębnym systemem 
zabezpieczenia społecznego.

(Senator Jan Hamerski: To chodzi o frankojęzycz-
ną Polonię.)

Tak jest.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tu nie cho-

dzi o to, że mówią po francusku, tylko, jak rozumiem, 
że w ogóle jest odrębny system zabezpieczenia.)

To znaczy kwestie pewnej tradycji odgrywają tutaj 
rolę. Można powiedzieć, że Quebec to jest prowincja, 
która funkcjonuje w pewnej tradycji Europy kon-
tynentalnej. Europa kontynentalna to są klasyczne 
systemy ubezpieczeń społecznych. Pozostałe części 
Kanady funkcjonują w nawiązaniu do tradycji an-
glosaskiej. Tamte rozwiązania w obszarze zabezpie-
czenia społecznego są charakterystyczne dla państw 
z kręgu tradycji anglosaskiej, tak bym ogólnie powie-
dział. Tak że kwestie pewnej tradycji mają znaczenie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Czy prowincja Quebec, oprócz ograniczonej pod-

miotowości międzynarodowej, jak rozumiem, jeśli 
chodzi o specyfikę zabezpieczenia społecznego, ma 
jeszcze gdzieś indziej taką ograniczoną podmioto-
wość międzynarodową? Czy będziemy zawierać 
jeszcze jakieś umowy z tą prowincją? Bo to jest dość 
ciekawe z naszego punktu widzenia.
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(senator B. Borusewicz) Jeżeli chodzi o porozumienie, o którym dzisiaj dys-
kutujemy, to zostało ono podpisane 3 czerwca 2015 r., 
tak że można powiedzieć, że minęło około 6 lat od 
momentu wejścia w życie umowy polsko-kanadyj-
skiej.

Mogę powiedzieć o tym, jakie względy zadecy-
dowały, iż w tej chwili podjęto prace nad ratyfikacją 
tego porozumienia. Myślę, że w dużej mierze był to 
nacisk ze strony Polonii zamieszkałej w Quebecu, 
która po prostu czuła się pokrzywdzona tym, iż przy 
ubieganiu się o świadczenia emerytalno-rentowe na 
podstawie przepisów prawa kanadyjskiego nie mogła 
uwzględniać wcześniejszych okresów ubezpieczenia, 
tych z polskiego systemu zabezpieczenia społecznego. 
Myślę, że w dużej mierze to zadecydowało o tym, że 
w zeszłym roku rozpoczęto prace nad ratyfikacją tego 
porozumienia, nad jego podpisaniem i ratyfikacją.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, o ile sam akt jest oczywisty, 

o tyle ta otoczka, nawiasem mówiąc, związana z kon-
stytucją jest dość ciekawa.

Pytanie pierwsze jest takie. Czy pan zna – a jeśli 
nie, to prosiłbym o uzupełnienie odpowiedzi na pi-
śmie, bo pan nie jest z tego resortu – inne przypad-
ki porozumień międzyrządowych, które wymagają 
ratyfikacji? Nasza konstytucja tego nie przewiduje, 
mówi tylko o umowach międzynarodowych, tam są 
wymienione różne stopnie, m.in. takie umowy, które 
wymagają ratyfikacji.

Druga kwestia. Czy my mamy możliwość wyraże-
nia zgody na ratyfikację takiego porozumienia, jeśli 
tego nie przewiduje konstytucja? Chodzi o zastoso-
wanie trybu przewidzianego dla umów międzynaro-
dowych do porozumienia między dwoma rządami. 
Ono ma status niższy niż umowa międzynarodowa.

I ostatnia kwestia. Jeśli życie tego wymaga – rozu-
miem, że chodzi o zabezpieczenie Polonii mieszkają-
cej w Quebecu – ale konstytucja tego nie reguluje… 
Co wtedy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Spróbuję to wyjaśnić.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.
A czy prezydent będzie musiał to podpisać? Czy 

podpisuje to prezydent? To takie dodatkowe pytanie 
z mojej strony do pana w związku z pytaniem pana 
senatora Czerwińskiego.

Rozumiem, to nie będzie precedens, jeżeli chodzi 
np. o Republikę Federalną Niemiec, bo tutaj obawiał-
bym się tego… Tam jest jeden system.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Tak jest. Tam jest jeden system zabezpieczenia 

społecznego, tradycyjny, bismarckowski i w zasadzie 
nie ma pola do tego, aby zawierać odrębne porozu-
mienia np. dla osób zamieszkujących na terenie po-
szczególnych landów. Z tego też względu mówiłem 
o takiej bezprecedensowej sytuacji, z uwagi właśnie 
na tę odrębność systemu zabezpieczenia społeczne-
go, który obowiązuje w prowincji Quebec. Tak jak 
powiedziałem, nie mamy przykładów innych porozu-
mień, które w obszarze zabezpieczenia społecznego 
dotyczyłyby tylko części kraju.

Ja pytałem o to przedstawicieli Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych i uzyskałem odpowiedź, że 
tego typu umowy, umowy międzynarodowe z innych 
obszarów, dotyczące spraw niejako mieszczących się 
w zakresie jakiejś wyodrębnionej części państwa, 
zwykle państwa o charakterze federacyjnym, były 
wcześniej zawierane.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Ministrze, umowa Rzeczypospolitej Polskiej 

z Kanadą została podpisana w 2009 r. Była z niej 
wyłączona Polonia zamieszkała w prowincji Quebec. 
Dlaczego trwa to tak długo? Dlaczego dość oczywista 
rzecz jest realizowana dopiero w 2016 r.? Przecież od 
początku było wiadomo, że trzeba włączyć również 
tę grupę ludności, Polonię zamieszkałą w Quebecu, 
a upłynęło wiele lat.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:
Na to pytanie odpowiedzieć nie potrafię. Umowa 

polsko-kanadyjska została tak naprawdę podpisana 
w 2008 r., a weszła w życie 1 października 2009 r. 
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narodowej. Jakich tam argumentów użyto? To dość 
ciekawa sprawa.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: 
Dziękuję.)

Więcej pytań nie ma.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Roberta 

Dowhana.
(Senator Robert Mamątow: Ekspert od wszyst-

kiego.)

Senator Robert Dowhan:
Szanowny Panie Marszałku! Drogi Senatorze 

Mamątow!
Może nie ekspert, ale tak sobie poczytałem… 

Powtórzę za panem ministrem i powiem, że jesteśmy 
w momencie historycznym, bo do tej pory…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, niech pan nie odpowiada na zaczepki z ław 
senatorskich.)

To miła zaczepka. Ja bardzo lubię pana senatora…
(Senator Robert Mamątow: Ja pana też.)
Jesteśmy w momencie historycznym, ponieważ 

jak do tej pory nie podpisywaliśmy takiej umowy. 
Odnieść to można, poniekąd oczywiście, bo realia są 
całkiem inne… To jest trochę tak, jakbyśmy miesz-
kali np. w Lubuskiem, które ma umowę podpisaną 
z Rzecząpospolitą Polską i jeszcze podpisało odrębną 
umowę z jakimś państwem, bo jakiś tam inny sys-
tem jest ustanowiony. Trochę to nie pasuje do na-
szych realiów, a jednak w wielu krajach, chociażby 
w Kanadzie, jest to możliwe.

Dla ścisłości podam kilka informacji, które tu-
taj nie padły. Może nie wszyscy wiedzą, ale Quebec 
jest największą prowincją w Kanadzie pod wzglę-
dem powierzchni, a jeżeli chodzi o liczbę ludności, 
to ustępuje jedynie Ontario. Warto też zaznaczyć, że 
jedynym językiem urzędowym jest język francuski, 
a wielu mieszkańców tej prowincji w ogóle nie zna 
języka angielskiego. To takie trochę dziwne, bo… 
No, ciężko nie znać, można powiedzieć, ojczyste-
go języka, jakim jest dla tych osób język angielski. 
Jak podaje encyklopedia, wielu angielskiego nie zna 
i w ogóle go nie potrzebuje, bo językiem urzędowym, 
o dziwo, jest język francuski.

(Senator Mieczysław Augustyn: W całej Kanadzie 
są 2…)

(Senator Robert Mamątow: W Finlandii też są 2.)
I w Finlandii są 2… Na Ukrainie był rosyjski, 

a dzisiaj już go nie ma.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Marcin Zieleniecki:

Co zadecydowało o tym, że ten tryb postępowania, 
czyli konieczność uchwalenia ustawy zezwalającej – 
myślę, że tutaj nie możemy mówić o zobowiązaniu do 
ratyfikacji – prezydentowi czy upoważniającej prezy-
denta do ratyfikacji tego porozumienia został zasto-
sowany? Zgadzam się z tym, że konstytucja wprost 
nie reguluje kwestii związanych z zawieraniem takich 
umów międzyrządowych czy porozumień między-
rządowych. Natomiast musimy pamiętać o tym, że ta 
umowa międzyrządowa czy to porozumienie między-
rządowe dotyczy materii, która jest materią regulowaną 
w drodze ustawy. W art. 67 konstytucji mamy zapisane 
prawo do zabezpieczenia społecznego. W ust. 1 i 2 
w odniesieniu do różnych ryzyk, które są gwaran-
towane przez system zabezpieczenia społecznego… 
W zdaniu drugim jest mowa o tym, że zakres i zasady 
zabezpieczenia społecznego określa ustawa. A więc 
jest to materia zastrzeżona dla aktu normatywnego 
o charakterze ustawy. Ponieważ to porozumienie dwu-
stronne zawarte z prowincją Quebec w pewnym sensie 
ingeruje… dotyka materii zastrzeżonej konstytucyjnie 
dla ustawy, to jest kwestii zabezpieczenia społecznego, 
np. uwzględniania okresów ubezpieczenia osiągniętych 
w Kanadzie przy ustalaniu prawa do świadczenia na 
podstawie polskich przepisów, sumowania tych okre-
sów, przyjęto dość jednomyślnie, jeżeli chodzi o inter-
pretacje czy opinie, które były formułowane w toku 
procesu legislacyjnego, iż w tym przypadku należy 
zastosować taki tryb postępowania jak w przypadku 
umów międzynarodowych z zakresu zabezpieczenia 
społecznego, czyli umów, do których ratyfikacji jest 
niezbędne upoważnienie ustawowe. Taka jest logika 
wywodów prawniczych zawartych w ekspertyzach, 
które zostały sformułowane w tym zakresie.

(Senator Jerzy Czerwiński: Czy można, Panie 
Marszałku?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeśli chodzi o pytanie, czy były inne takie przy-

padki, to prosiłbym o odpowiedź na piśmie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki: Na 
piśmie, tak jest.)

Prosiłbym o dołączenie do tej odpowiedzi ko-
pii tych ekspertyz, które, że tak powiem, zrównały 
tryb postępowania w przypadku tego porozumienia 
z trybem stosowanym w przypadku umowy między-
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(senator R. Dowhan) i Społecznej, która w dniu 10 maja pracowała nad 
nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji 
Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów 
Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. 
Proponowana nowelizacja jest projektem rządowym, 
a na posiedzeniu komisji projekt przedstawiła poseł 
na Sejm Bożena Borys-Szopa. Rząd reprezentował 
m.in. wiceminister rodziny, pracy i polityki społecz-
nej Stanisław Szwed.

Istotą proponowanych zmian jest wprowadzenie 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/
UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków 
ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pra-
cownikom w kontekście ich swobodnego przepływu 
w zakresie nieuregulowanym dotychczas polskimi 
przepisami.

Ustawa została uchwalona przez Sejm na siedem-
nastym 17 posiedzeniu, za jej przyjęciem głosowało 
436 posłów, 1 poseł był przeciw, a 2 wstrzymało się 
od głosu. 

Ustawa została przyjęta w brzmieniu przedłożenia 
rządowego ze zmianą tytułu ustawy i drobnymi zmia-
nami o charakterze legislacyjnym. Ustawa rozszerza 
zakres poradnictwa prawnego świadczonego przez 
Państwową Inspekcję Pracy dla pracowników będą-
cych obywatelami innych państw Unii Europejskiej 
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w Polsce 
oraz rozszerza zakres kompetencji ministra właści-
wego do spraw pracy poprzez nadanie funkcji punk-
tu kontaktowego i zadań w zakresie monitorowania 
i stosowania przepisów rozporządzenia nr 492/2011 
w zakresie równego traktowania przemieszczających 
się pracowników w Unii Europejskiej i Europejskim 
Obszarze Gospodarczym.

W związku z tym, że w dyrektywie nr 2014/54/UE 
zakazuje się dyskryminacji ze względu na obywatel-
stwo, zmieniono art. 1 ustawy o wdrożeniu niektórych 
przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego trak-
towania poprzez dodanie do niego ust. 2, stanowiące-
go, iż przepisy ustawy odnoszące się do narodowości 
stosuje się odpowiednio do obywatelstwa osób korzy-
stających ze swobodnego przepływu pracowników.

Biuro Legislacyjne Senatu zgłosiło na posiedzeniu 
komisji 2 poprawki odnoszące się do zakazu dyskry-
minacji ze względu na obywatelstwo. W opinii biura 
zmiany wymagały również art. 2a ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz art. 2a 
ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

W opinii rządu, który przeprowadził w tej sprawie 
konsultacje na etapie prac nad projektem ustawy, nie 
ma takiego wymogu, ponieważ rozporządzenie unijne 
stosuje się bezpośrednio, a dyrektywa nr 2014/54/UE 
nie zmienia zakresu uprawnień materialnych nada-
nych rozporządzeniem nr 492/2011. Proponowana 
zmiana wprowadziłaby pewien chaos.

(Senator Robert Mamątow: Na Ukrainie jest ro-
syjski.)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jest.)
Jest jeszcze rosyjski jako urzędowy?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie jako 

urzędowy, ale…)
W mowie potocznej to tak.
Quebec podzielony jest na 17 regionów admini-

stracyjnych, które charakteryzują się sporymi różni-
cami, jeśli chodzi o obszar. Co ciekawe, ten region 
ma prężnie rozwijającą się gospodarkę, która rocznie 
generuje ponad 240 miliardów dolarów…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Kanadyj-
skich.)

…i obok tradycyjnych sektorów obejmuje także 
przemysł wysokich technologii. Można powiedzieć, 
że to jest takie państwo w państwie. Patrząc na ten 
niewiarygodny wręcz przychód, jaki jest generowany, 
jestem pełen uznania. Cieszę się z podpisania tej umo-
wy między naszym rządem a tą prowincją. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator Maciej 

Łuczak złożył swoje przemówienie do dyskusji do 
protokołu.*

Informuję też, że pan minister zobowiązał się 
do odpowiedzi na piśmie na pytania pana senatora 
Jerzego Czerwińskiego.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy 
o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdro-
żeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w za-
kresie równego traktowania.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 164, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 164 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Aleksandra 
Szweda, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Aleksander Szwed:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z po-

siedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 

* Przemówienie złożone do protokołu - w załączeniu.
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(senator sprawozdawca A. Szwed) ażeby nie tylko w ustawie równościowej, ale także 
w pozostałych ustawach, do których przepisów odnosi 
się ta nowelizacja, tam gdzie mowa jest o równym 
traktowaniu, wprowadzić zakaz dyskryminacji ze 
względu na obywatelstwo. Może bowiem się zdarzyć 
tak, że ta nasza praca będzie bezowocna, że mimo 
że ustawa równościowa ma charakter lex generalis 
i obejmuje wszystkie dziedziny, to jednak pozostaje 
otwarte pytanie: skoro tak, to dlaczego w ustawach 
szczegółowych jednak o dyskryminacji ze względu na 
inne przesłanki jest mowa? Bo gdyby ustawa przeciw-
ko dyskryminacji obowiązywała wszystkich w całym 
zakresie, to prawdopodobnie te przepisy w innych 
ustawach należałoby wyeliminować. Skoro jednak 
uważamy, że one tam powinny pozostać, no to bę-
dziemy mieli taki specyficzny wyjątek: we wszystkich 
sprawach, przesłankach ustawa antydyskryminacyjna 
będzie się zgadzała z innymi przepisami i z innymi 
dyrektywami, tylko w tej jednej nie. Ja rozumiem, 
że z naszego polskiego punktu widzenia może to nie 
budzić wątpliwości, ale my uważamy, że naprawdę 
nic by się nie stało, gdybyśmy te przepisy, zgodnie 
z sugestią Biura Legislacyjnego, rozszerzyli na inne 
ustawy, na pozostałe ustawy, a zarówno adresaci tych 
przepisów, jak i sama Unia Europejska mieliby uła-
twione zadanie w stosowaniu tych nowych praw. 

Dlatego apeluję do Wysokiej Izby, żeby – mimo 
że ministerstwo przekonywało, by poprzestać na tych 
propozycjach, które przedstawiło – jednak dokonać 
tych zmian, o które wnosi Biuro Legislacyjne, bo one, 
wydaje mi się, pełniej realizują intencje rozporządze-
nia Unii Europejskiej i z całą pewnością zabezpieczają 
nas lepiej przed ewentualnymi zarzutami, że nie zro-
biliśmy tego należycie.

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

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

Czy ktoś ma takie pytania?
Pan senator Dowhan. Proszę uprzejmie. Do któ-

rego senatora?

Senator Robert Dowhan:
Ja do kolegi sekretarza.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ostatnio było 

głośno o polskich kierowcach samochodów ciężaro-
wych, właściwie bardziej o pracodawcach… Niemcy 
narzucili obowiązek płacenia na ich terytorium takich 
samych stawek, jakie obowiązują u nich, a nie pol-
skich stawek ryczałtów. 

Czy to, nad czym teraz procedujemy, odnosi się 
też do tej kwestii? Czy to jest z tym związane?

W trakcie dyskusji na posiedzeniu komisji padł ze 
strony senatora Stanisława Koguta wniosek o przy-
jęcie ustawy bez poprawek, który jako najdalej idący 
został przegłosowany i przyjęty przez komisję, zaś 
poprawki zgłaszane przez Biuro Legislacyjne zosta-
ły przejęte przez senatora Mieczysława Augustyna 
i Jana Filipa Libickiego jako wnioski mniejszości.

W związku z przyjęciem przez Komisję Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy 
o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu 
niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie 
równego traktowania bez poprawek, ja również reko-
menduję Wysokiej Izbie przyjęcie niniejszej noweliza-
cji w kształcie przyjętym przez Sejm. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, pana se-
natora Mieczysława Augustyna, o przedstawienie 
wniosków mniejszości komisji.

(Senator Czesław Ryszka: Sztuczny uśmiech.)
Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca  
Mieczysław Augustyn:
Ależ nie.
Panie Marszałku! Panie Ministrze Stanisławie 

Szwed! Panie Przewodniczący Szwed!
(Senator Czesław Ryszka: Oddaliśmy ustawę 

Szwedom.)
Stąd ten uśmiech, podobnie jak u pana przewod-

niczącego.
Chciałbym zaprezentować wnioski mniejszości. 

Oczywiście nie kwestionowaliśmy istoty ani potrzeby 
wprowadzenia tej ustawy. Można by powiedzieć, że 
ona przychodzi w ogóle w bardzo dobrym momen-
cie, kiedy próbuje się ograniczać prawo do swobod-
nego przepływu pracowników i uderza się wprost 
w Polaków, którzy próbują pracować w krajach Unii 
Europejskiej, używając często argumentów nie do koń-
ca sprawdzonych, nie do końca przebadanych. Nie było 
do tej pory obowiązku ani instrumentów, ażeby można 
było czemuś zaprzeczyć albo na coś się powołać, jeśli 
chodzi o jakieś statystyki, jakieś badania. Ta ustawa 
to reguluje w skali całej Unii i wpisuje się w działania 
tych państw, które domagają się pełnego przestrzegania 
zasady będącej jednym z filarów Unii Europejskiej, 
czyli swobodnego przepływu pracowników.

Niemniej przemawiały do nas jako do mniejszości 
argumenty Biura Legislacyjnego, które sugerowało, 
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o delegowaniu pracowników i o tym, w jakim zakre-
sie. Ta dyrektywa dotyczy naszych pracowników, to 
znaczy zatrudnionych w naszym kraju, nie dotyczy 
oddelegowanych pracowników. A więc na kolejnym 
etapie będziemy przychodzić do państwa z dyrek-
tywą o delegowaniu pracowników. I mam też dobrą 
wiadomość – dziękuję jednocześnie Senatowi za to, 
że podjął decyzję o wsparciu polskiego rządu w spra-
wie nowej inicjatywy Komisji Europejskiej o zmianie 
dyrektywy o delegowaniu pracowników, podstawo-
wej dyrektywy, która by w znaczny sposób utrudniła 
wysyłanie pracowników za granice kraju – że wczoraj 
została wdrożona procedura tak zwanej żółtej kart-
ki. Ta procedura spowoduje, że Komisja Europejska 
ponownie będzie musiała się zastanowić, czy te 
propozycje przedkładać jeszcze raz, czy zasięgnąć 
dodatkowych informacji. Dzięki staraniom naszego 
rządu, ale też dzięki uchwale Senatu i Sejmu udało 
się stworzyć taką koalicję, która spowodowała, że 
wdrożenie nowej dyrektywy podstawowej czy zmia-
na nowej dyrektywy podstawowej zostało na dzień 
dzisiejszy jakoś odciągnięte w czasie. Mówiliśmy 
wcześniej o dyrektywie wdrożeniowej – przypomi-
nam, że wdrażamy jeszcze poprzednie rozwiązania, 
które muszą być wdrożone do 19 czerwca tego roku. 
Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze…
A, pan senator Robert Dowhan. Proszę uprzejmie.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w drugą stronę… Nie dotyczy to 

polskich przedsiębiorców, i to dobrze, jednak mamy 
bardzo dużo pracowników chociażby z Ukrainy. I oni 
wykonują dużo takich prac, których dzisiaj nasi ro-
dacy nie bardzo się podejmują. 

Czy nie będzie tutaj konfliktu interesów w związ-
ku z tym, że w tej chwili będziemy musieli płacić im 
więcej?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Panie Senatorze, ta sprawa będzie ujęta w odręb-

nej dyrektywie, tak zwanej dyrektywie sezonowej. 
Jesteśmy na etapie konsultacji; w najbliższym czasie 

Senator Aleksander Szwed:

Panie Senatorze, nie było to przedmiotem, że tak 
powiem, dyskusji w komisji, tak że może warto by-
łoby to pytanie skierować raczej do przedstawiciela 
ministerstwa. Na pewno miałby więcej informacji 
w tym zakresie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej.

Czy pan wiceminister Stanisław Szwed pragnie 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Tak.)

Proszę uprzejmie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Króciutko. Nie będę już omawiał ustawy, bo senator 

sprawozdawca, pan Aleksander Szwed, dokładnie ją 
omówił w ramach sprawozdania komisji. Ale króciutko 
odniosę się do wniosku mniejszości, o którym mówił 
pan senator Augustyn. Rozmawialiśmy na ten temat na 
posiedzeniu komisji. Powtórzę, że wdrażana dyrektywa 
odnosi się tylko do rozporządzenia 492/2011 i wska-
zuje na mechanizmy dochodzenia praw, które musi 
obejmować to rozporządzenia. Tak że dotychczasowe 
rozwiązania, które mieliśmy, w niczym nie zmieniają 
tej zasady, która dzisiaj obowiązuje.

I jeszcze ważna informacja w tej sprawie. 
Toczyliśmy dyskusje dotyczące obywatelstwa 
i tego wniosku mniejszości z Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych, które jest najbardziej właściwe do 
oceny skutków wdrażania dyrektywy, i opinia mi-
nisterstwa była tutaj jednoznaczna – taka, że nie ma 
potrzeby doprecyzowywania tych zapisów w innych, 
dodatkowych ustawach, jako że z tej dyrektywy 
wynikają jednoznaczne i określone przepisy. Tak że 
w tym zakresie nie podzielamy opinii pana senato-
ra co do wniosków mniejszości. Zwracamy się do 
Wysokiego Senatu o przyjęcie sprawozdania komisji, 
czyli projektu rządowego.

Odnosząc się do pytania pana senatora, niejako 
uprzedzająco powiem, że ta dyrektywa nie dotyczy 
tematu… Kolejna dyrektywa, która jest w tej chwi-
li procedowana, notabene równolegle, bo jest w tej 
chwili w komisji polityki społecznej, to dyrektywa 
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17. posiedzenie Senatu w dniu 11 maja 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy  

oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

(sekretarz stanu S. Szwed) Oczywiście jest problemem czy za chwilę będzie 
problemem to, jak realizacja tego porozumienia – któ-
re zostało zawarte i które pozwala wszystkim krajom 
na szczególe traktowanie pracowników w zakresie 
dostępu do zabezpieczenia społecznego pracowników 
pracujących w innych krajach – będzie się miała do 
tych postanowień. Być może będzie nas czekać jesz-
cze jakaś zmiana. Niemniej jednak warto też skon-
statować, że – tak jak tutaj mówiliśmy, dyskutując ze 
sprawozdającym nasze działania w Unii Europejskiej 
– trudno to, co się stało w tych negocjacjach, nazwać 
sukcesem, jak to próbowano zrobić. Niestety, to jest 
porażka nas wszystkich. I na pewno nie można mó-
wić, że był to krok do przodu. Tak jak ta dyrektywa 
jest krokiem do przodu, tak to, na co zgodziły się 
państwa europejskie, żeby Wielka Brytania mogła 
zostać w Unii Europejskiej, jest stanowczo krokiem 
do tyłu, bo pozwala państwom na ograniczanie dostę-
pu do niektórych świadczeń. Ograniczanie co praw-
da okresowe, niemniej jednak ograniczanie. Logika, 
która odnosiła się do kwestii wewnętrznych, zwycię-
żyła nad obroną fundamentalnej zasady swobodnego 
przemieszczania się i poszukiwania pracy na równych 
zasadach we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Miejmy nadzieję, że jak te burze nad Europą się 
uspokoją, wrócimy do równego traktowania wszyst-
kich pracowników w obrębie Unii Europejskiej, nieza-
leżnie od tego, skąd oni pochodzą. I wtedy ta ustawa 
będzie jeszcze pełniejsza.

W dalszym ciągu broniłbym jednak stanowiska 
naszego Biura Legislacyjnego. Zachęcam senato-
rów do głosowania za poprawkami, które w imieniu 
mniejszości zgłosiłem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
(Senator Czesław Ryszka: To chyba w Królestwie 

Niebieskim…)
Pan senator Ryszka chciałby się zapisać do głosu?
(Senator Czesław Ryszka: Nie, ja tylko chciałem 

powiedzieć…)
Ale nie, Panie Senatorze, jeśli chce pan coś powie-

dzieć, to niech się pan zapisze do głosu.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektó-
rych innych ustaw.

Tekst ustawy zwarty jest w druku nr 161, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 161 A.

ta dyrektywa będzie procedowana w Sejmie, a później 
w Senacie. Generalnie ta nowa zmiana dyrektywy ma 
w jakiś sposób… no, nie tyle utrudnić zatrudnianie 
pracowników sezonowych, co uszczelnić system, któ-
ry dzisiaj, niestety, nie jest szczelny. Przygotowujemy 
rozwiązania, które też będziemy państwu przedsta-
wiać w stosownym momencie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dziękuję bar-
dzo.)

Dziękuję bardzo.
Więcej chętnych do zadawania pytań nie widzę.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu…
(Senator Mieczysław Augustyn: A ja?)
O, przepraszam! Przepraszam, Panie Senatorze, 

w imieniu sekretarza.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Mieczysława 

Augustyna.
Przez nieuwagę… To wynikało z nieuwagi, prze-

praszam bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Pani Minister! Panie Ministrze! 

Pani Dyrektor! Szanowni Państwo Senatorowie!
Chciałbym podkreślić, że ta ustawa dotyka bar-

dzo ważnej sprawy, ważnej dla nas, Polaków, ważnej 
dla tej dwumilionowej rzeszy pracujących poza gra-
nicami Polski w Unii Europejskiej. Zgodnie z unij-
nymi przepisami dołączamy do tych krajów, które 
wdrażają dyrektywę dającą pracownikom w Unii 
Europejskiej pracującym poza swoim krajem do-
syć szerokie uprawnienia, szerokie uprawnienia do 
informacji, i przyłączamy się do tych krajów, które 
mówią stanowcze, zdecydowane „tak” w działaniach 
ułatwiających pracę poza granicami kraju, w obrę-
bie Unii Europejskiej. To jest ważny głos, dlatego 
że, jak wszyscy obserwujemy, kwestia ta, co prawda 
teraz zepchnięta przez problem imigrantów na dal-
szy plan, jeszcze chwilę temu, w ramach chociażby 
dyskusji o Brexit, była bardzo żywa. W wielu krajach 
kwestionuje się to prawo do swobodnego przepływu 
pracowników, do swobodnego zatrudniania się. Ba, 
kwestionuje się równe prawo do dostępu do świadczeń 
socjalnych! A gdy czytamy właściwą dyrektywę, cho-
ciażby poprzez przepisy, które zawiera przedstawiona 
tutaj nowelizacja ustaw, to widzimy, że nasi rodacy 
mają i powinni mieć pełne prawo do zabezpieczenia 
społecznego i że nie jest to niczyja łaska.
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17. posiedzenie Senatu w dniu 11 maja 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni  

przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

(wicemarszałek B. Borusewicz) stawiane pracownikom i prokuratorom instytutu 
oraz zmienia zakres kompetencji prezesa i kolegium. 
Ponadto wprowadza zmiany w strukturze jednostek 
i komórek organizacyjnych instytutu.

Ustawa przewiduje także likwidację tzw. zbioru 
zastrzeżonego, tj. podlegającego szczególnej ochro-
nie i wyodrębnionego w archiwach instytutu tajnego 
zbioru dokumentów wskazanych przez szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i szefa Agencji 
Wywiadu lub ministra obrony narodowej.

I wreszcie, nowelizacja ma na celu wykonanie 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada ona 
jawne rozpoznawanie skargi w postępowaniu sądo-
woadministracyjnym w sprawie odmowy udostępnie-
nia do wglądu dokumentów znajdujących się w zaso-
bach instytutu oraz umożliwia stronie zapoznanie się 
z uzasadnieniem orzeczenia sądu administracyjnego 
w tej sprawie.

W czasie posiedzenia komisji zostało zgłoszonych 
kilkanaście propozycji poprawek ze strony Instytutu 
Pamięci Narodowej oraz propozycje poprawek Biura 
Legislacyjnego Senatu, których było jeszcze więcej, 
ponad 20. Można właściwie powiedzieć, że w tym, 
co zgłosiło Biuro Legislacyjne Senatu, zawierały się 
także poprawki Instytutu Pamięci Narodowej, one 
się ze sobą pokrywały. I teraz chciałbym pokrótce je 
zreferować, powiedzieć, na czym polegały.

Te poprawki miały na celu zmiany, które by roz-
szerzyły kategorię poszukiwanych osób, grobów po-
szukiwanych osób. Miały też dać ściślejsze określenie 
podstawy prawnej ścigania zbrodni komunistycznych 
od 8 listopada 1917 r. Chodzi o to, że nie było wtedy 
polskiej ustawy karnej, a odpowiednia modyfikacja 
dawałaby podstawę do wykonania tego rozszerzenia 
tak, żeby ścigać zbrodnie od 8 listopada 1917 r.

Była propozycja poprawki polegająca na tym, żeby 
dopisać, iż Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej 
może złożyć wniosek nie tylko o powołanie, ale także 
o odwołanie prezesa tego instytutu.

Jest też poprawka dotycząca doprecyzowania 
zakazu zawierania umów cywilnoprawnych przez 
członków kolegium w taki sposób, żeby to było ogra-
niczenie tylko do umów zawieranych z tym instytu-
tem.

Jest poprawka, która ma na celu doprecyzowa-
nie początku kadencji członków Kolegium Instytutu 
Pamięci Narodowej, jako że przepis w obecnej redak-
cji może budzić co do tego wątpliwość.

Jest też poprawka, która by doprecyzowywała 
zaskarżalność decyzji prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej o ekshumacji zwłok.

I jest poprawka dająca możliwość prowadzenia 
postępowań lustracyjnych dotyczących także funk-
cjonariuszy służb specjalnych.

Były także zaproszone instytucje z zewnątrz: 
Związek Gmin Żydowskich, Rada Ochrony Pamięci 

Ale widzę, że nie ma państwa ministrów upoważ-
nionych w sprawie tej ustawy… Pan minister Wójcik 
jest.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Michał Wójcik: Tak.)

No dobrze. Nie ma panów ministrów Jakiego 
i Sellina, ale ponieważ jest pan minister Wójcik, to 
oczywiście kontynuujemy.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: Tak.)

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

Senator Sprawozdawca  
Michał Seweryński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

przedstawia sprawozdanie z obrad, które wczoraj 
odbyła, nad ustawą o zmianie ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych 
ustaw. Ustawa została skierowana przez marszałka 
Senatu do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji 29 kwietnia. Powiem krótko, czego ta ustawa 
dotyczy.

Po pierwsze, rozszerza ona zakres przedmiotowy 
spraw, którymi zajmować się będzie Instytut Pamięci 
Narodowej, o prace poszukiwawcze miejsc spoczyn-
ku osób, które straciły życie wskutek walki z syste-
mem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych 
albo czystek etnicznych w okresie od dnia 8 listopada 
1917 r. do 31 lipca 1990 r.

Po drugie, ustawa zawiera zmiany związane z tym, 
że Instytut Pamięci Narodowej będzie prowadził po-
szerzone badania naukowe i działania edukacyjne 
oraz związane z poszukiwaniem miejsc spoczynku 
ofiar systemów totalitarnych i czystek etnicznych.

Po trzecie, ustawa wprowadza odpowiednie prze-
pisy dotyczące prowadzenia przez Instytut Pamięci 
Narodowej działalności związanej z upamiętnianiem 
historycznych wydarzeń oraz miejsc w dziejach walk 
i męczeństwa narodu polskiego, zarówno w kraju, jak 
i za granicą, a także miejsc walk i męczeństwa innych 
narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa wprowadza także przepisy, które dotyczą 
organizacji Instytutu Pamięci Narodowej. W szcze-
gólności ustawa modyfikuje sposób i warunki powo-
ływania prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, znosi 
radę instytutu, a w jej miejsce wprowadza powoły-
wane na zmienionych zasadach Kolegium Instytutu 
Pamięci Narodowej. Modyfikuje także wymagania 
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17. posiedzenie Senatu w dniu 11 maja 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni  

przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca M. Seweryński) To drugie jest ważne. Są tam zapisane czyny, doko-
nania obecnych tu na sali, ale i setek tysięcy Polaków 
żyjących poza tą salą. Polska w okresie ostatnich 
prawie 20 lat zmagała się z tymi problemami. Były 
to czasem wydarzenia dramatyczne – wspomnijmy 
listy Macierewicza, Wildsteina, ale i sprawy w śro-
dowiskach katolickich, sprawę arcybiskupa Wielgusa 
czy innych duchownych, którzy pracowali przy Janie 
Pawle II… Przypominam te fakty dlatego, że ta usta-
wa autorstwa wyłącznie PiS, a zatem odbiegająca od 
dotychczasowych zasad konsensusu w tworzeniu tego 
rodzaju ustaw, z wyłączeniem oczywiście oskarżo-
nych, czyli środowiska SLD… Wydaje się, że ta usta-
wa zmierza do powrotu do tych zakrętów dziejowych. 
Oto posłowie PiS w bliżej nieuzasadniony sposób 
wystąpili z inicjatywą, aby ten pokój społeczny, który 
zapanował wokół naszej przeszłości, zbudować od 
nowa. Zburzyć to, co było i budować od nowa. Nie 
będzie nadużyciem, jeśli… Jest dążenie do tego, żeby 
jedna z partii przejęła gospodarowanie teczkami, czy-
li życiorysami Polaków. Ja przypominam, że ci Polacy 
jeszcze żyją i jeszcze mają aspiracje kształtowania 
patriotyzmu. Mam tytuł do tego, żeby przemawiać 
w takim tonie, ponieważ obok wielu tutaj obecnych 
po jednej i drugiej stronie… Byliśmy opozycją, pod-
dani byliśmy prześladowaniu. Tę próbę przeszliśmy 
pozytywnie. Panie Przewodniczący, byłoby dobrym 
zwyczajem w imię budowania zgody, o którą pan pre-
zydent Duda apeluje, gdyby w pracach nad tą ustawą 
brali udział wszyscy opozycjoniści. Nie tylko PiS i nie 
tylko Platforma, ale wszyscy opozycjoniści, zwłasz-
cza że opozycja była w całym społeczeństwie. Ta, 
która jest w Senacie, i ta, która jest poza Senatem…

(Senator Czesław Ryszka: Tu nigdy opozycji nie 
ma, Jasiu.)

Mówię o opozycji antykomunistycznej.
Senat dał przykład w poprzedniej kadencji, że 

można współpracować np. nad ustawą o opozycji an-
tykomunistycznej i prześladowanych. Dał przykład, 
że jest możliwy kompromis. W tej sprawie środo-
wisko PiS postanowiło dokonać zamachu i jedno-
stronnie uznać, że będzie gospodarzem duchowym 
i materialnym tej ustawy. Gdy mówię o gospodarzu 
materialnym, to wniosek mój opieram głównie na 
przekonaniu, że ta ustawa w gruncie rzeczy służy 
rozstrzelaniu obecnego IPN. Polega to na tym, że 
już pierwsze gry wokół tutaj nieobecnej, z szacun-
kiem traktowanej przeze mnie, pani senator Anders 
wskazywały, że społeczeństwo nie dowie się o tym, 
czemu służą te zmiany. A przecież w przypadku tej 
właśnie ustawy pierwsze biegi uruchomiono w mo-
mencie, gdy słusznie się wydawało, że pani Anders, 
osoba przybyła z tego świata, w którym jest obecna 
nasza pamięć narodowa, jak najbardziej będzie mo-
gła przewodniczyć Radzie Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa. Zaledwie po 3… po paru dniach, i to 

Walk i Męczeństwa. Przewodniczący tej rady złożył 
wniosek krytyczny dotyczący przepisu, który po-
zwala na ekshumację zwłok z grobów wojennych, 
z cmentarzy wojennych i przenoszenie ich do innych 
grobów.

W dyskusji, która się wywiązała w trakcie posie-
dzenia komisji, podnoszone były dalej idące zastrze-
żenia co do tej ustawy. Na tym tle zostały sformuło-
wane następujące 2 najdalej idące wnioski: wniosek 
o odrzucenie ustawy i wniosek o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. 

Komisja w głosowaniu wypowiedziała się za przy-
jęciem ustawy bez poprawek, a jednocześnie został 
zgłoszony wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy.

Komisja zatem wnosi, ażeby Wysoki Senat uchwa-
lił ustawę bez poprawek.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan) 

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji, senatora Jana 
Rulewskiego, o przedstawienie wniosku mniejszości 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Choć mam mandat do przedstawienia wniosku 

mniejszości Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji w sprawie ustawy o zmianie ustawy – mó-
wię skrótowo – o Instytucie Pamięci Narodowej 
i głównej komisji ścigania zbrodni hitlerowskich 
i stalinowskich… Występuję bezpośrednio po panu 
sprawozdawcy, a zarazem przewodniczącym komisji. 
Z właściwą sobie zwięzłością, a nawet, bym powie-
dział, skrupulatnością przedstawił on prace komisji, 
które jednak miały znacznie głębszy charakter. Wokół 
wielu postanowień tej ustawy toczyła się dyskusja. 
Mnie w udziale przypadł przykry obowiązek, aby 
postawić bardzo zdecydowany wniosek o odrzucenie 
tej ustawy.

Wielu senatorów było świadkami podejmowania 
decyzji, a nawet uczestniczyło w podejmowaniu de-
cyzji związanych z naszą historią, historią odległą, 
sięgającą do tej pory 1939 r., historią, której depo-
zytariuszem jest IPN, i w której są zapisane księgi 
hańby, księgi honoru, księgi spraw, które w ogóle nie 
powinny być zapisane, księgi ukazujące heroizm, ale 
i zdradę obywateli polskich zmagających się z dwoma 
totalitaryzmami. Są to księgi o śmierci, ale i o życiu. 
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) da, że przyznano rolę ogłoszenia konkursu… Jeśli 
ktoś nie jest bliżej zorientowany w tej ustawie, to 
przypominam, że w obecnym porządku prawnym 
rada, która powstaje na skutek obywatelskich działań 
Polskiej Akademii Nauk, wyższych uczelni, Krajowej 
Rady Sądownictwa, środowisk prawniczych, ma co 
najmniej 2 władcze postanowienia – może wnieść 
o odwołanie prezesa IPN, jeżeli nie przyjmie jego 
sprawozdania, i może również go odwołać, jeśli on 
łamie ustawę. Te uprawnienia znikają. Zatem tym 
bardziej podkreślona jest w tej ustawie śmieszność, 
że areopag Polski będzie szukał doradców dla pana 
prezesa IPN.

Ścieżka nie na tym się kończy, bo ustawa zakła-
da… Ścieżka pogoni kadrowej – Lenin powiedział, że 
przede wszystkim kadry, a jak jest za dużo przeciwni-
ków, to ich rozstrzelać – zmierza do tego, żeby przed 
terminem w warunkach jednak dużej zmiany, która 
być może jest uzasadniona, bo to nie jest tak, że w tej 
ustawie wszystko jest złe, dokonuje się gwałtownej 
zmiany kadrowej. Czy ona sięga tylko prezesa, czy 
tylko kolegium, czy rady? Nie wiadomo, co już teraz 
będzie… Nie. Zamierza się budować nową strukturę 
IPN, strukturę terenową. Nie ma w ustawie gwarancji 
tego, co było solą tej ustawy, że oto zwykli obywate-
le, mieszkańcy – ci, którzy w Polsce mieszkają, i ci, 
którzy przybywali z zagranicy – mogli w siedzibie 
w miejscu pobytu zajrzeć do archiwów. Tu wprawdzie 
jest to napisane, ale warunkowo… Jest pytanie, na 
które może koledzy z PiS odpowiedzą. 

Co kryje się za tym przepisem, który nie był dys-
kusyjny i nie wynikał z kampanii wyborczej, iżby 
mieszkańcy Bydgoszczy, Warszawy, Krakowa mogli 
mieć bezpośredni dostęp w miejscu zamieszkania do 
akt, które ich dotyczą? Bo w zakresie dalszej dostęp-
ności akt w tej ustawie niczego nowego nie wymyślo-
no, a wręcz, podpowiadam, ta ustawa może ograni-
czyć… Co się za tym kryje? Czy ktoś chce znowuż 
być wyłącznym właścicielem teczek? Czy ktoś chce 
znowuż centralnie grać teczkami, przygotowywać 
na okres nowej kampanii wyborczej nowe listy, chce 
odwrócić historię? Na te pytania na posiedzeniu ko-
misji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Jak już powiedziałem, bolesne było wystąpienie 
człowieka, który przez wszystkie rządy – mówię tu 
o panu doktorze chyba Kunercie – bądź uczestni-
czył… był członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, bądź był jej sekretarzem, a PiS dokonuje 
nagle rewolucji i tego człowieka, tę instytucję likwidu-
je, mimo oczywistych sukcesów, bo jest sukcesem to, 
że na polach Katynia, Miednoje powstawały pomniki, 
że ekshumowano zwłoki z grobów wojennych. Jest 
polskim sukcesem, że Monte Cassino przyciągnęło 
tylko w tym roku już 40 grup z całego świata.

(Senator Robert Mamątow: I będą jeździć. Nie ma 
o czym mówić.)

jeszcze kłamliwie, tę osobę odwołano, odwołano osobę 
o szlachetnym nazwisku, poddano ją koniunkturalnej 
grze politycznej; wyrażam współczucie pani Anders, 
że stała się podmiotem gry politycznej. A jest tu taki 
związek, że właśnie w tej ustawie wówczas, ale po-
niewczasie, zapowiedziano i zrobiono tak, że Radę 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa włącza się… nie 
włącza się jej do IPN-u, ale likwiduje się ją, a część jej 
zadań ma przejąć nowo utworzona instytucja. Jest to je-
den z pierwszych zarzutów, który potwierdza, że w tej 
grze o ustawę nie chodzi o nadanie jej nowego ducha, 
nie chodzi o jakieś dalsze budowanie porozumienia 
czy też konkretnie udostępnianie informacji, które są, 
ale chodzi wyłącznie o zmiany kadrowe. A więc już 
w przededniu wydania tej ustawy gdzieś za kulisa-
mi rozstrzygano w tajemnicy przed opinią publiczną, 
przed środowiskami, które tworzyły podstawę mate-
rialną tej ustawy… chowano właściwe zamiary.

Podążajmy tą ścieżką zmian ustawy, którą bym na-
zwał bez przesady kadrową. Już w pierwszym zapisie 
powiada ona, że obecna rada instytutu, prezes, zaled-
wie parę dni przed końcem kadencji, zostają odwoła-
ni. Nie ma to żadnego uzasadnienia, bo żadne zarzuty 
nie padły pod adresem prezesa, rady, no chyba że 
chodzi o te plotki, które poseł Mularczyk wyciągnął, 
jakoby tak wspaniali ludzie, profesorowie, uczestnicy 
szlaku niepodległościowego pobierali niewłaściwe 
czy zbyt duże kwoty. Notabene obecny tu pan sena-
tor Żaryn – przepraszam, że bezpośrednio się zwra-
cam – te kwoty podpisywał. Sam poseł Mularczyk 
też podpisywał swojemu przedstawicielowi kwoty 
kieszonkowego na dodatkową pracę członków rady.

Ta ustawa zrywa z uspołecznieniem. Oto prowa-
dzi do tego, żeby odtąd politycy, a właściwie może 
jeden lub maleńka grupa polityków, ustalali kadrowe 
reguły gry w tym instytucie, a więc kto będzie w ra-
dzie – w tej ustawie oczywiście zmienia się nazwę 
„rada” na nazwę „kolegium” – na jakich zasadach 
będą dobierani członkowie, kto będzie dobierał. I tu 
jeden wtręt. Rzadko w Senacie tak się zdarza… To 
rozwiązanie jest nie tylko złe, ale także śmieszne. 
Proszę zauważyć, że to kolegium będzie pełniło, jak 
ustawodawcy powiadają, funkcje opiniodawczo-do-
radcze dla prezesa instytutu, mówi się, że po to, żeby 
wzmocnić rolę prezesa instytutu. Taki pogląd podle-
ga może nawet dyskusji, można go krytykować, ale 
ustawodawcy mają prawo do zgłaszania… I proszę 
zauważyć, na czym polega śmieszność. Mianowicie 
tych 9 członków kolegium będą wybierali: prezy-
dent, Sejm, Senat. Jeśli się zważy na podobne… 
Jeżeli porówna się to z instytucjami takimi, jak np. 
Rada Ochrony Pracy czy Kolegium NIK, to okaże 
się, że tam podejmowane są decyzje jednoosobowe. 
Przecież to są ciała doradcze, opiniodawcze. To praw-
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) propagowania męstwa Polaków na różnych frontach 
i w różnych sprawach, w różnych teatrach działań, 
ale także do przeciwdziałania niesłusznym pomó-
wieniom ich o działalność niezgodną z prawami czło-
wieka. Ale to wszystko są deklaracje. Nie wiem, jaką 
siłę przebicia będzie miał IPN w stosunku do mediów, 
załóżmy, zachodnich czy wschodnich, jeśli to nie bę-
dzie prowadzone przez sam rząd, przez ministerstwa, 
zwłaszcza Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ale 
przyjmijmy z dobrą wolą, że to na pewno wzmocni, 
a nie przeszkodzi. 

Niemniej, sumując, powiem, że ta ustawa powinna 
powrócić do Sejmu i w lepszym czasie, po lepszym 
przygotowaniu powinna być przedstawiona Senatowi, 
gdyż wniosek mój staje się oczywisty i aktualny. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Żaryn w trybie sprostowania, bardzo 

proszę.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, bardzo dziękuję.
Ja na razie w trybie sprostowania, ponieważ pan 

senator Rulewski był łaskaw wymienić moje nazwi-
sko jako osoby, która podpisywała, jak rozumiem, zle-
cenia na wykonanie recenzji dla potrzeb naukowych, 
w okresie kiedy byłem dyrektorem Biura Edukacji 
Publicznej, czyli w latach 2006–2009.

(Senator Jan Rulewski: Tak było, tak było.)
Przynajmniej tak rozumiem pana wypowiedź, bo 

nie, że podpisywałem w ogóle wszystko, jak leci, 
tylko w momencie, kiedy miałem pewne kompeten-
cje do tego. Otóż rzeczywiście w latach 2006–2009, 
kiedy byłem dyrektorem Biura Edukacji Publicznej, 
rzecz jasna w porozumieniu z ówczesnym prezesem 
IPN, czyli prof. Januszem Kurtyką, ustaliliśmy pew-
ne twarde zasady dotyczące recenzji maszynopisów, 
które przychodziły do wydawnictw i które miały od 
tej pory podlegać jasnym kryteriom oceny. W ramach 
tych jasnych kryteriów oceny ustaliliśmy, że każda 
praca będzie podlegała dwóm recenzjom. Jeden re-
cenzent to będzie tzw. recenzent zewnętrzny, dru-
gi recenzent to będzie tzw. recenzent wewnętrzny. 
I uprzejmie informuję, że było jedno kryterium – za 
chwilę powiem, na czym ono polegało – które decydo-
wało o tym, kto będzie recenzentem, to znaczy kryte-
rium kompetencji. Jeżeli, być może… Ja nie będę się 
zarzekał, po prostu nie pamiętam, jaka była praktyka 
w ciągu 3,5 roku, jeśli chodzi o członków ówczesnego 
kolegium. Jeżeli rzeczywiście ówczesny członek ko-
legium, np. pan prof. Andrzej Paczkowski, był przez 
nas uznany za najlepszego znawcę danej dziedziny, to 
niezależnie od tego, czy on był w kolegium, czy go nie 

Mówię o tym, że nie ma żadnej gwarancji, że twoi 
koledzy, Kolego Mamątow, będą w stanie mimo tego 
jednak napięcia politycznego kontynuować tę misję.

(Senator Wiesław Dobkowski: Będą…)
Ja bym chciał, żeby tak było, ale skoro są terminy 

zawite, skoro są niedopisane sprawy, o których będę 
mówił już w swoim autorskim wystąpieniu, to jestem 
w stanie powiedzieć, że na pewno będą problemy. 
Problemy nad polskimi grobami.

Nie da się też ukryć, że po zmianie szefa i zastęp-
ców kolegium rady będzie sznurek działań kadrowych 
obejmujących kilkuset pracowników. Będzie pogłę-
biał ścieżkę, o której… Pan senator Ryszka powiada, 
żebym skończył.

Tak że, reasumując, ta ustawa nie służy niczemu 
z wyjątkiem zabezpieczenia kadrowego dla klientów 
jednej tylko partii. Byłoby dobrze, gdyby ta ustawa 
polegała tylko na wymianie stołków. Jednak ludzie 
ostatnio odznaczeni, podniesieni do rangi wybitnych 
bohaterów to są również bohaterowie listy Wildsteina 
i Macierewicza.

(Senator Czesław Ryszka: I Kamińskiego.)
Uważam, że w napiętej sytuacji, która ma miejsce 

na całym świecie, w Europie i w Polsce, jest to nieod-
powiedzialny głos na rzecz osłabienia Polski. Z tego 
powodu zarówno w imieniu Platformy Obywatelskiej, 
w imieniu opozycjonistów, jak i w imieniu zwykłych 
ludzi zgłaszam wniosek o odrzucenie ustawy.

Wszakże chciałbym powiedzieć, że zawiera ona 
elementy pozytywne, chociaż niejasno zarysowa-
ne. Fakt, że zamierza się – jak powiedział pan po-
seł Mularczyk – udostępnić zastrzeżone archiwa… 
Fakt, że odwołuje się to jednak do decyzji ministra 
Macierewicza i archiwa zostaną otwarte dopiero za 
rok i w drodze negocjacji, nie wskazuje na to, że zo-
staną one dostatecznie otwarte, na miarę oczekiwań. 
Fakt, że tworzy się swoistego molocha, nie ozna-
cza, że będzie on sprawniejszy, co jest zrozumiałe. 
Przeżyliśmy różne trzęsienia ziemi. Można by zapy-
tać… Skoro w instytucji działa prokurator, skądinąd 
będzie on podlegał panu ministrowi sprawiedliwości 
i prokuratorowi generalnemu, to można by zapytać 
o to, dlaczego – wzorem tej prokuratury – nie włą-
czono Rady Ochrony i Pamięci Walk i Męczeństwa 
do struktury IPN. Dlaczego rozwiązuje się tę insty-
tucję? Dlaczego poniecha się istnienia tej społecznej 
funkcji, jaką jest sama rada? Rady nie będzie, a rada 
składała się z wielu doświadczonych ludzi, którzy 
mieli kontakty w różnych krajach: historyków, na-
ukowców, działaczy.

Oczywiście korzystne jest też to, że działalność 
edukacyjna będzie wzmocniona, że podkreśla się 
szerzenie patriotyzmu. Ważne jest też to, że IPN 
w nowej formule przyznaje się prawo nie tylko do 
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(senator J. Żaryn) wskazywała na słuszność pańskiego postępowania, 
ale odrzucała wymienione przez pana stanowisko 
wnioskodawcy posła Mularczyka, iż przyczyną tego 
odwołania są nadużycia w zakresie wykonywania 
umów cywilnoprawnych czy, jak kto nazwał, komi-
tywa między radą a prezesem. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Ryszka w jakim trybie?
(Senator Czesław Ryszka: W trybie sprostowania.)
Proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Pan senator Rulewski wspomniał moje nazwisko. 

Chciałbym, że tak powiem, zwrócić uwagę, że ja nie 
chciałem, by senator Rulewski kończył swoje prze-
mówienie, wręcz przeciwnie, chciałem, żeby mówił 
jak najdłużej, bo, jak rozumiem, przygotowywał swo-
je wystąpienie na przyszły marsz Komitetu Obrony 
Demokracji.

(Głos z sali: Przepraszam.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze. Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Jako pierwszy do głosu zapisał się pan marszałek 
Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Chciałbym zadać pytanie panu senatorowi 

Seweryńskiemu. 
Panie Senatorze, Rada Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa ulega rozwiązaniu, jak rozumiem. 
Jeżeli tak, to co z pracownikami rady ochrony?

Senator Michał Seweryński:

Panie Marszałku, pan zna tekst ustawy i ja znam 
tekst ustawy. W ustawie jest powiedziane, co będzie. 
Myśmy tej sprawy nie dyskutowali na posiedzeniu 
komisji. Moje sprawozdanie dotyczy tego, co było 
na posiedzeniu komisji. Ustawa przewiduje także 
pewne przepisy, które będą decydować o tym, co się 
stanie z rozwiązanymi jednostkami. Jest cały dział 
przepisów, które mówią o reorganizacji wewnętrznej 

było, po prostu prosiliśmy go o recenzję. Jeżeli ktokol-
wiek z zewnątrz był ważnym historykiem uznanym 
przez nas za osobę, która gwarantuje jakość recenzji, 
to niezależnie od tego – ja wtedy miałem zajęcia na 
UKSW i wcześniej na Uniwersytecie Warszawskim – 
naprawdę niezależnie od tego, czy ja miałem kolegów 
na UW, czy na UKSW, czy na UJ, decydowaliśmy, że 
dana osoba otrzyma pracę do zrecenzowania. To kry-
terium w świecie naukowym jest oczywiste, a IPN, 
przynajmniej w Biurze Edukacji Publicznej, od sa-
mego początku wypracowywał standardy naukowej 
rzetelności.

Tak że ten zarzut, Panie Senatorze, jeżeli nie jest 
do udowodnienia, to jest on niegrzeczny wobec mo-
jej osoby, ponieważ sugeruje, w połączeniu ze zda-
niami, które niegdyś wypowiedział pan Arkadiusz 
Mularczyk, że wykonywałem jakieś decyzje, któ-
re stawiają IPN, i mnie osobiście, w rzędzie osób 
wzmacniających patologie korupcyjne. Więc albo 
proszę mi udowodnić, że rzeczywiście kiedykolwiek 
podpisałem umowę z recenzentem zewnętrznym bądź 
wewnętrznym… Przy czym z wewnętrznym w ogóle 
nie mogłem podpisywać, bo ci ludzie nie dostawali za 
to pieniędzy, ponieważ byli pracownikami Instytutu 
Pamięci Narodowej, więc czynili to oczywiście w ra-
mach swoich obowiązków pracy. Generalnie uważam, 
że IPN w ciągu całego tego okresu 15 lat, jeśli chodzi 
o Biuro Edukacji Publicznej, starał się bardzo sztyw-
no trzymać zasady, by być na najwyższym piętrze 
polskiej humanistyki, w tym przypadku szczególnie 
nauk historycznych. Kwestia recenzji należy do tej 
sfery działań naukowych, które także podlegają bar-
dzo wyraźnym kompetencjom i regułom gry wyni-
kającym z kompetencji recenzentów.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku…)
Ale w jakim trybie?
(Senator Jan Rulewski: W trybie związanym z nie-

zrozumieniem przez pana senatora moich intencji…)
Ale nie ma takiego trybu.
(Senator Jan Rulewski: …i posądzeniem mnie 

o stawianie zarzutów…)
Dobrze, jeżeli pan senator obiecuje, że krótko. Bo 

nie ma trybu związanego z niezrozumieniem intencji, 
ale…

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Panie Senatorze Żaryn! Moja 

uwaga, dotycząca przyczyn wotum nieufności wobec 
obecnego kierownictwa IPN, czyli rady i prezesa, 
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(senator M. Seweryński) Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Michał Seweryński:
Po pierwsze, nie było na posiedzeniu komisji 

przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Po drugie, o takich obawach żaden członek komisji 
nie mówił i ta sprawa nie była przedmiotem naszych 
obrad.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
I pan senator Fedorowicz, a później pan senator 

Wcisło.
(Senator Grażyna Sztark: Wcisła.)

Senator Jerzy Fedorowicz:
Mam pytanie do pana senatora Seweryńskiego. 

Oczywiście będę miał swoje wystąpienie w odpo-
wiednim czasie regulaminowym, bo jestem w stowa-
rzyszeniu Rodziny Katyńskie, jako że mąż mojej mat-
ki, pierwszy mąż mojej matki został zamordowany…

Witam panią Izę Skąpską, która jest na sali 
– to bardzo jest ważne dla nas, członków Rodzin 
Katyńskich. (Oklaski)

Ponieważ, Panie Senatorze, już na szeregu na-
szych spotkań były rozpatrywane te bardzo szybko, 
na kolanie przygotowywane ustawy, ja się tym nie-
pokoiłem – zwłaszcza że spędziłem 10 lat w Sejmie 
i znam procedury. Proszę mi więc powiedzieć, jak 
to może być, że komisja przegłosowuje ustawę bez 
poprawek, choć senackie Biuro Legislacyjne składa 
20 poprawek. Czy my jesteśmy komisją Senatu, czy 
może Biuro Legislacyjne Senatu nie ma pojęcia o tym, 
co my robimy? Proszę mi odpowiedzieć: dlaczego to 
tak jest?

(Senator Robert Mamątow: Pan jest nowicjusz 
i dlatego pan nie wie.)

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, jakiej pan spodziewa się odpo-

wiedzi na to pytanie? Komisja wysłuchała propozycji 
poprawek, które zgłosiło Biuro Legislacyjne. Żadna 
z tych propozycji poprawek nie została przejęta, 
więc komisja nie głosowała nad poprawkami. To jest 
prawo komisji. Jaka może być tu inna odpowiedź? 
Oczywiście może to budzić zdziwienie…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Może zadałem…)
…ale nie moją rzeczą jest komentować zdziwie-

nie. Do mnie należy tylko to, co robiła komisja. Były 
propozycje poprawek, ale żadne poprawki nie zostały 

Instytutu Pamięci Narodowej. Ja już tego szczegóło-
wo nie będę opisywał, bo to w ustawie jest napisane. 
Przypuszczam, że gdyby był tutaj poseł wniosko-
dawca upoważniony przez wnioskodawców, to po-
wiedziałby o tym bardziej szczegółowo. Nie jestem 
w stanie w tej chwili szukać w ustawie szczegółowej 
odpowiedzi na to pytanie. Wszyscy mieliśmy okazję 
się z tym zapoznać…

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze…)
Przepraszam, ale…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale pan jest sena-

torem sprawozdawcą. Przepraszam bardzo, proszę 
mnie nie zbywać. Dobrze? Ja się pytam, co się stanie 
z pracownikami. Zostaną zwolnieni czy przeniesieni 
do nowej instytucji? Co się stanie?)

(Głosy z sali: Zostaną przeniesieni.)
(Senator Czesław Ryszka: Przeniesieni.)
Panie Marszałku!
(Senator Jan Żaryn: Do ministerstwa kultury.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój! 

Proszę o spokój!)
Odpowiadam. Są przepisy, które przewidują, co 

się stanie z tymi pracownikami. Są przepisy, które 
mówią o reorganizacji i przeniesieniu pracowników, 
ale szczegółów nie będę przytaczał, bo nie pamiętam 
tego aż tak bardzo szczegółowo. Wszyscy mieliśmy 
okazję zapoznać się z ustawą.

(Senator Czesław Ryszka: Minister Sellin na to…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki. Do kogo pytanie?

Senator Sławomir Rybicki:
Również do senatora Seweryńskiego, sprawoz-

dawcy komisji.
Panie Senatorze, czy podczas obrad komisji był 

poruszony temat – i czy w tym posiedzeniu brał 
udział przedstawiciel ministra spraw zagranicznych 
–dotyczący kompetencji, które przejmuje IPN od 
rady ochrony? Bo w dyskusjach pojawia się taka 
obawa, że wobec prowadzenia przez IPN różnego 
rodzaju działań, które mają na celu likwidację, słusz-
ną zresztą, na przykład pomników chwały Armii 
Radzieckiej, IPN będzie jednocześnie zmuszony 
do negocjowania z administracją rosyjską zasad do-
stępu na przykład do Katynia. Czy było pytanie lub 
czy była wyrażana taka obawa, że strona rosyjska 
uzna likwidację podmiotu działającego w Polsce, 
czyli rady ochrony, za powód do wypowiedzenia 
umowy dotyczącej opieki nad polskimi cmentarzami 
i grobami? Dziękuję.
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(senator M. Seweryński) Polskiej? On po swojemu rozprawiał się ze zbrodnia-
mi, tymi czy innymi. A więc jaka ma być tu nasza 
rola? Chcemy mówić za Piłsudskiego, za polskich 
premierów, że oni sobie nie radzili i że teraz my 
będziemy naprawiali to państwo? Historię będzie-
my poprawiali? Nie rozumiem tych intencji, Panie 
Profesorze. Dziękuję.

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, odpowiedź na drugie pytanie, 

przynajmniej częściowa, jest, jak sądzę, w uzasad-
nieniu projektu ustawy. Proszę mnie zwolnić od tego, 
żebym cytował uzasadnienie projektu, bo wszyscy 
mogliśmy to przeczytać.

A co do pierwszego pytania, to proszę skierować 
je do przedstawiciela wnioskodawców tej ustawy. 
Ustawa jest rozpatrywana na wniosek grupy posłów 
do Sejmu. Zapewne oni będą bliżsi tego, żeby wyja-
śnić, czym się kierowali, że wybrali taki tryb. Jest to 
tryb, przypomnę, dopuszczalny według konstytucji 
i niejedna ustawa w takim trybie była już zgłaszana.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Klich, a później pani senator 

Zdrojewska.

Senator Bogdan Klich:
Mam pytanie do pana senatora Seweryńskiego.
Panie Senatorze, myśmy dzisiaj na posiedzeniu 

Konwentu Seniorów wnosili o to, aby ta dyskusja od-
była się zgodnie z wcześniejszym planem, to znaczy 
na posiedzeniu w przyszłym tygodniu, m.in. po to, 
żeby wziąć pod uwagę głosy środowisk, które z istoty 
rzeczy są bardzo zainteresowane tym, aby i insty-
tut, i włączona do instytutu Rada Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa funkcjonowały sprawnie, aby 
sprawnie wykonywały swoje zadania. Na posiedzeniu 
konwentu mówiłem o tym, że jest dramatyczny list 
ze strony Federacji Rodzin Katyńskich – już nie było 
czasu, żeby powiedzieć o tym, że to jest list otwarty 
– który był kierowany wcześniej do kancelarii pana 
prezydenta, do kancelarii pani premier, do ministrów 
obrony narodowej i do ministra kultury, a także do 
paru jeszcze instytucji państwowych. W tym liście 
wyraża się najwyższe zaniepokojenie tym, co dla nas 
wszystkich na tej sali zawsze było i powinno pozo-
stać sprawą zasadniczą, pozostającą, powiedziałbym, 
ponad wszelkimi podziałami, to znaczy dalszym 
funkcjonowaniem naszych nekropolii wojskowych, 
dalszym funkcjonowaniem tych świętych miejsc 
pamięci, jakimi są cmentarze wojenne w Katyniu, 
w Charkowie, w Miednoje, w Bykowni. Federacja 

zgłoszone, wobec tego nie były poddane pod głoso-
wanie.

(Senator Jerzy Fedorowicz: No dobrze…)
Jeszcze dopełnię, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Proszę uprzejmie.)
Były zgłoszone 2 wnioski: o odrzucenie ustawy 

i o przyjęcie ustawy bez poprawek. I to było poddane 
pod głosowanie.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Jeżeli mogę… Chcę tylko uzupełnić.
Panie Senatorze, mnie nie chodzi o poprawki, któ-

re zgłasza opozycja czy zgłaszają senatorowie. Mnie 
chodzi o poprawki, które zgłasza Biuro Legislacyjne 
Senatu. I taka była logika mojej wypowiedzi. Nie 
oczekuję teraz odpowiedzi od pana…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Poprawki zgłaszają 
senatorowie.)

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, Biuro Legislacyjne Senatu nie 

zgłasza poprawek.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie rozumiem… Ja 

rozumiem reguły, tylko nie zgadzam się z filozofią.)
To nie jest pytanie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła, a później pan senator Klich.

Senator Jerzy Wcisła:
Ja także mam pytanie do pana senatora 

Seweryńskiego, a nawet 2 pytania.
IPN jest taką instytucją, która nie wchodzi w ka-

lendarz jakichś bieżących wydarzeń, jest raczej in-
stytucją, która ma charakter kształtujący tożsamość 
Polaków, naszą świadomość. A więc instytucja ta, 
jak żadna inna, powinna w tworzeniu swoich ram 
bazować właśnie na opiniach Polaków. Dlaczego więc 
wybrano taki tryb zmian w ustawie, który uniemożli-
wia szerokim rzeszom konsultację i udział w tworze-
niu tej ustawy? Nawet senatorowie mają ograniczone 
prawo do dyskutowania i ograniczone możliwości 
zapoznania się z ustawą.

Mam jeszcze drugie pytanie. IPN do tej pory zaj-
mował się zbrodniami nazistowskimi i komunistycz-
nymi po 1939 r. i to miało swoją logikę, bo Polska 
w tym okresie, po 1939 r., nie była krajem suweren-
nym. Teraz jednak cofamy się do 1917 r. Czy my 
chcemy być recenzentami rządu II Rzeczypospolitej 
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(senator B. Klich) o tym charakterze, o którym pani mówiła, w czasie 
posiedzenia komisji nikt nie zgłaszał.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Ambrozik, a później pan senator 

Obremski.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku!
Chciałbym zadać pytanie panu senatorowi 

Rulewskiemu, ale nie widzę go w tej chwili na sali…
(Senator Jan Rulewski: Przedstawię się…)
(Senator Piotr Zientarski: Jest.)
A, przepraszam.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Jest. Siedzi w pierw-

szym rzędzie.)
Bardzo przepraszam.
Panie Senatorze, mam pytanie. Podczas prac w ko-

misji otrzymaliśmy informację, że członkowie rady 
instytutu zawierali umowy cywilnoprawne z preze-
sem. Proszę mi powiedzieć: czy nie uważa pan, że 
jest to pewien konflikt interesów, który uniemożliwia, 
utrudnia członkom rady instytutu pełnienie funk-
cji nadzorczych czy opiniodawczych w stosunku do 
prezesa?

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale profesor Żaryn 

odpowiedział…)
Panie Senatorze, właściwie adresatem tej odpo-

wiedzi powinien być autor tego zarzutu, czyli obecny 
tutaj przedstawiciel wnioskodawców, który bezpo-
średnio podczas posiedzenia Sejmu rzucił ten zarzut, 
który pan delikatnie sformułował, bardzo delikatnie 
i z kulturą, postawił publicznie.

Panie Senatorze, o tym, czy coś jest zasadne, 
czy coś jest moralne, czy nie, w polskim porządku 
prawnym, konstytucyjnym decyduje prawo. Prawo 
to dopuszczało. Pan senator Żaryn to potwierdził, 
odpowiedział na pańskie wątpliwości. Członkowie 
rady IPN mieli szereg obowiązków: przyjmowanie 
sprawozdań, wyznaczanie kierunków, opiniowanie 
przyjmowania dokumentów. Ustawa określa zakres 
ich obowiązków, ale przecież nie można było im 
wpisać obowiązku zasiadania w jury w konkursach 
na najlepszą książkę, związanych z tym wyjazdów 
do różnych miejsc, a więc skutków… Nie było obo-
wiązku, żeby pisali książki, recenzowali te książki, 
a było ich dużo. Z drugiej strony trzeba przyznać, że 
oddawali bezpłatnie swoje prawa autorskie do wersji 
elektronicznych tych książek. Trzeba przyznać, że 

Rodzin Katyńskich, zrzeszająca kilkadziesiąt tysięcy 
osób, obawia się tego, że poprzez manewr likwidacji 
rady i włączenia jej do Instytutu Pamięci Narodowej 
dojdzie do zapaści w ochronie tych miejsc. My także, 
w tej części sali, podzielamy te obawy. Czy państwo 
w trakcie posiedzenia komisji wzięliście pod uwagę 
to niebezpieczeństwo, to zagrożenie? Czy zastana-
wialiście się nad tym? Czy przepisy zawarte w treści 
ustawy są wystarczającym gwarantem, że do takiej 
zapaści nie dojdzie? Bo w naszym przekonaniu takiej 
gwarancji nie dają. Panie Profesorze, proszę o szczerą 
odpowiedź.

Senator Michał Seweryński:
Po pierwsze, Panie Senatorze, wszystkie zainte-

resowane instytucje, organizacje, które zgłosiły chęć 
udziału w posiedzeniu komisji, były zaproszone. I tak 
np. Związek Gmin Żydowskich zgłosił się w ostatniej 
chwili. Jego sekretarz był zaproszony i brał udział 
w posiedzeniu. Po drugie, sprawa Rady Ochrony 
Pamięci Walki i Męczeństwa była prezentowana. Ta 
instytucja była reprezentowana przez samego sekre-
tarza generalnego. Tym aspektem sprawy, o który pan 
pyta, sekretarz się nie zajmował, chociaż dwukrotnie 
zabierał głos. Zajmował się jedynie sprawą ekshu-
macji z cmentarzy wojennych, co jest przewidziane 
w ustawie. Nikt inny tego tematu nie poruszał.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska, później pan senator 

Ambrozik.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowny Panie Senatorze, powiedział pan nie-

dawno do pana marszałka Borusewicza, że zarówno 
pan, jak i zapewne pan marszałek świetnie są przygo-
towani i świetnie znają tę ustawę. Chciałabym tylko 
przypomnieć, że ta ustawa została wprowadzona do 
porządku obrad dzisiaj na posiedzeniu, kilka godzin 
temu. W związku z tym chcę zapytać – bo nie miałam 
przyjemności uczestniczyć w pracach pańskiej komi-
sji – czy ktokolwiek, pan, a może inny z senatorów 
uczestniczących w tym posiedzeniu, zgłosił sprzeciw 
przeciwko takiemu trybowi procedowania. Dziękuję.

Senator Michał Seweryński:
Przypomnę pani senator – czytałem o tym na sa-

mym początku – że marszałek Senatu skierował tę 
ustawę do komisji 29 kwietnia, a żadnych protestów 
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(senator J. Rulewski) może coś z istoty i z przyszłych sukcesów tej insty-
tucji stracimy. To jedno.

I drugie pytanie. Czy przyjęcie tej ustawy oznacza 
możliwość odwołania urzędującego prezesa przed 
końcem kadencji, przed 27 czerwca?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Obremski, gdy myślałem o po-

koju społecznym, to myślałem o przeżyciach narodu 
– zresztą niektóre sprawy trwają, kazus Wałęsy – 
o tym, że określono reguły gry w zakresie lustracji, 
publikacji w samym instytucie, reguły, które zabez-
pieczają przed histerią, przed napięciami tego typu, 
jakie miały miejsce podczas ujawniania w Sejmie 
listy Macierewicza, tego typu, jakie związane były 
z przeciekami z IPN w sprawie listy Wildsteina czy 
z przeciekami, które podzieliły środowisko katolickie, 
w związku ze sprawą Wielgusa.

IPN, któremu Platforma nadała charakter obywa-
telski, jeśli chodzi o wybór władz, miał być oczywi-
ście kustoszem naszej pamięci, ale z mandatu spo-
łecznego, obywatelskiego, nie zaś polityków.

Pozwoli pan, że przekroczę trochę granice mojej 
odpowiedzi. Osobiście uczestniczyłem w wielu róż-
nego rodzaju działaniach obok wielu różnych wspa-
niałych ludzi, ale nie podjąłbym się roli sędziego nie 
tylko ze względu na charakter, ale ze względu na 
jednak sędziowanie we własnej sprawie, bo jeśli kie-
dykolwiek razem działaliśmy, to jednak byliśmy win-
nymi lub zwycięzcami w sprawie, ale to zawsze była 
nasza sprawa i to oznaczało, że będziemy sędziami 
we własnej sprawie. Stąd to umiarkowanie w zakre-
sie zgody na zawłaszczenie przez jedną orientacje 
polityczną.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Grodzki, a później pan senator Ryszka.
(Senator Tomasz Grodzki: Panie Marszałku…)
A, przepraszam, jeszcze pan profesor Seweryński. 

Przepraszam bardzo.
Proszę.

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, co się tyczy tego rozszerzenia 

okresu, do którego teraz odnosić się będą kompe-
tencje badawcze i poszukiwawcze instytutu, to my-
śmy szczegółowo się nad tym nie zastanawiali, ale 

uczestniczyli w wielu spotkaniach, które nie wyni-
kały z ich obowiązków. Ale oczywiście te umowy nie 
były rekompensatą. Dodajmy, że zawarto ich raptem 
około 90 w przypadku 9 członków rady pamięci. Nie 
wszyscy w tym uczestniczyli. Średnia kwota roczna 
dla profesora wyniosła ok. 900 zł brutto. Jak to się 
ma np. do tego, że za 3 dni chyba były poseł Hofman 
dostał kilka tysięcy złotych odszkodowania? No, 
nie mówię o innych. Tak że ten zarzut, może nawet 
dopuszczalny, bo w debacie politycznej niektórzy 
używają chwytów poniżej pasa… Ale istotne było 
to – nie ma tutaj… ale jest pan minister Sellin, może 
odpowie – że jest to główny zarzut, z powodu którego 
demoluje się całą strukturę zarządzania IPN. Czyli 
odwołuje się w trybie ekstraordynaryjnym prezesa, 
likwiduje się radę pamięci, odwołuje się przedsta-
wicieli Polskiej Akademii Nauk, profesorów, w tym 
profesora Paczkowskiego, człowieka szlaku wolno-
ściowego – niech ktoś zaprzeczy, będę się bił – ale też 
chyba profesora Chojnowskiego, którzy wtedy, kiedy 
trzeba było z własnych pieniędzy wydawać bibułę, to 
oni ją wydawali. A dzisiaj czyni im się zarzuty, że 
dokonali zamachu na 900 zł. To jest nie tylko poniżej 
pasa, to jest poniżej piekła.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Obremski, a później pan senator 

Grodzki.

Senator Jarosław Obremski:

Ja do pana senatora Rulewskiego w stosowanym 
dzisiaj trybie niezrozumienia… Użył pan określenia 
„pokój społeczny”. Początkowo myślałem, że zabu-
rzenie przez tę ustawę pokoju społecznego oznacza 
albo tryb, albo sposób powoływania nowego preze-
sa. Ale był w tym kontekście wymieniony i biskup 
Wielgus, i lista Wildsteina, więc zrozumiałem, że 
chodzi o to, że zburzenie pokoju społecznego to 
ujawnienie danych, kto zdradził, kto się załamał, kto 
ubiera się w szaty moralizatora, a był pracownikiem 
Służby Bezpieczeństwa i pobiera wysoką emeryturę. 
Czy dobrze to zrozumiałem? Lepiej, żebyśmy po 27 
latach pewnych rzeczy nadal opinii publicznej nie 
przekazywali?

A do pana senatora Seweryńskiego mam pytanie, 
czy na posiedzeniu komisji było rozpatrywane pewne 
niebezpieczeństwo niejako postarzenia zakresu obo-
wiązków IPN o więcej niż 20 lat, tzn. że pewna istota 
badań i osiągnięć IPN była związana ze zbrodniami 
i bezeceństwem PRL, jeżeli to rozszerzamy, to być 
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(senator M. Seweryński) Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam dwa krótkie pytania do senatora Rulewskiego, 

sprawozdawcy mniejszości. Może odpowiadać z miej-
sca, bo to są tylko krótkie pytania.

Pierwsze pytanie: czy wniosek mniejszości złożył 
pan w imieniu własnym czy Platformy Obywatelskiej?

I drugie pytanie: czy pan albo cała Platforma oba-
wiacie się, że ten zastrzeżony zbiór będzie ujawniony?

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za łaskę, że 
mogę odpowiadać z miejsca, bo uczestniczyłem 
w bardzo długim i licznym marszu KOD i zmęczo-
ny jestem. (Wesołość na sali) A pan mnie zapisał do 
tego KOD. I szykuję się już do następnych marszów.

Ale przejdę już do odpowiedzi na pytanie. To 
jest wniosek potrójny. On jest w imieniu Platformy 
Obywatelskiej, która broni uzgodnionego wcześniej, 
w 2010 r. projektu, mającego, jak pamiętam, dobrą 
opinię pana prezydenta, śp. Lecha Kaczyńskiego, 
który zabiegał o to, żeby wspomniane środowiska 
były połączone. I jednocześnie jest to oczywiście wy-
powiedź obywateli, którzy mocą omawianej ustawy 
zostaną odsunięci od wpływu na Instytut Pamięci 
Narodowej, też na Radę Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, a nawet na muzea poświęcone wal-
kom i męczeństwom.

Przepraszam, proszę o powtórzenie drugiego py-
tania.

(Senator Czesław Ryszka: Chodziło o zbiór za-
strzeżony. Czy pan się obawia, że pańscy koledzy 
się tam znajdą?)

Zbiór zastrzeżony… W obietnicy to było bar-
dzo pozytywne, sam popierałem ten wniosek, żeby 
go otworzyć. Niemniej jednak w ustawie, wbrew 
obietnicom, i nawet wbrew mojej opinii, znalazło 
się inne uregulowanie, zgodnie z którym będzie on 
otwarty w ciągu roku i w uzgodnieniu z ministrem 
obrony narodowej, czytaj: no, nawet moim kolegą, 
Macierewiczem.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan może oczywiście odpowiadać ze swojego 

miejsca. I życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. 
Chociaż pańskie zmęczenie po tylu dniach pokazu-
je…

(Senator Jan Rulewski: Nie, wręcz odwrotnie! 
Odżyłem!)

…jak szkodliwe są marsze KOD.
Pan marszałek Borusewicz, bardzo proszę.

ja się zastanawiałem, tylko w dyskusji nie zostało to 
przedstawione. Wydaje się, że odpowiedź na to jest 
w nowej wersji art. 1 w pkt 5, w którym się mówi, 
że do kompetencji instytutu będzie należeć poszuki-
wanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach 
o niepodległość, zjednoczenie państwa polskiego, 
a zwłaszcza tych, które straciły życie wskutek walki 
z narzuconym systemem totalitarnym, wskutek re-
presji lub czystek etnicznych, a potem jest data. Otóż 
zakres przedmiotowy, jeśli wolno tak powiedzieć, 
tych poszukiwań został rozszerzony w taki sposób, że 
można te zadania przenieść także na okres, powiedz-
my otwarcie, od rewolucji październikowej.

A jeśli chodzi o stanowisko prezesa, to ustawa 
przewiduje, że z momentem wejścia w życie tej 
ustawy wygasa kadencja prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej, z tym że pełni on swoją funkcję do czasu 
wyłonienia następnego prezesa.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Grodzki, a później pan senator Ryszka.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Częściowo pan senator Seweryński odpowiedział 
na pytanie, które planowałem zadać. Ale tam dalej, 
Panie Profesorze, jest generalnie definicja zbrodni 
komunistycznej i jest w niej mowa o tym, że jest to 
czyn stanowiący przestępstwo według polskiej usta-
wy karnej obowiązującej w czasie jego popełnienia. 
Taka jest myśl tego zapisu. Tymczasem w 1917 r. nie 
było polskiej ustawy karnej. Co więcej, nie było jej 
do 1932 r. Bo wcześniej obowiązywało prawo za-
borców. A nie wyobrażam sobie, żeby na podstawie 
rosyjskich ustaw karnych decydować o zbrodniach 
komunistycznych. Czy komisja się tym zajmowała?

Senator Michał Seweryński:
Ta sprawa została podniesiona w opinii Biura 

Legislacyjnego, jak również w propozycjach popra-
wek ze strony prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. 
Była ona więc przedmiotem uwagi komisji, ale nie 
wzbudziła dyskusji. Została podniesiona, ale nie była 
dyskutowana.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Ryszka, a później pan marszałek 

Borusewicz.
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę.
(Senator Michał Seweryński: Przepraszam bardzo, 

Panie Senatorze. Czy ja mogę dopowiedzieć w ra-
mach odpowiedzi na pańskie pierwsze pytanie?)

(Senator Bogdan Borusewicz: Ależ oczywiście. 
Proszę bardzo.)

Senator Michał Seweryński:
Pan senator Rulewski nie przytoczył art. 15, w któ-

rym się mówi o tym, kto może być członkiem kole-
gium. Mnie również zainteresowało to, co pana mar-
szałka, jeśli chodzi o ewentualnych profesorów. Otóż 
ja odczytuję ten przepis w taki sposób, że członkiem 
kolegium instytutu może być osoba, która wyróżnia 
się wiedzą przydatną w pracach instytutu pamięci. 
Wydaje mi się, że profesorowie nie są tutaj wykluczeni.

(Głos z sali: To może być hobbysta.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale nie są niezbęd-

ni, Panie Profesorze.)
W każdym razie nie widzę tutaj możliwości, żeby 

im zamknąć drogę. Ale przepraszam, to tylko tak 
w ramach uzupełnienia.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dlatego pytam o to, czy pan nie widzi różnicy 

między tym zapisem…
(Senator Michał Seweryński: Różnica w sformu-

łowaniu jest.)
Jest.
(Senator Michał Seweryński: Ale widzę, że miej-

sce dla profesorów tam się znajdzie.)
Właśnie chodzi mi o tę różnicę. Teraz mam do 

pana… Tam to był wymóg, pewien cenzus naukowy, 
a tutaj tego wymogu nie ma.

(Senator Michał Seweryński: Tam byli wyłącz-
nie…)

Oczywiście nie wyłącza się… Panie Senatorze, 
chciałem zapytać, czy pan nie widzi sprzeczności 
w przepisach art. 1 ust. 1a, który mówi, że ta ustawa 
daje kompetencje IPN do działań od dnia 8 listopada 
1917 r. Ja rozumiem, że to jest data tzw. rewolucji 
październikowej. Ja akurat uważam, że to jest nie-
szczęśliwa data. Ale czy pan nie widzi sprzeczności 
art. 1 z art. 53 i innymi artykułami. Art. 53 ust. 2 
mówi, że instytut pamięci prowadzi badania nauko-
we nad porozbiorową i najnowszą historią Polski? 
Porozbiorową… Okres porozbiorowy był znacznie 
wcześniej, o ile pamiętam, to był XVIII wiek. Art. 1 
– najważniejszy, bo pierwszy – mówi, że instytut zaj-
muje się okresem od listopada 1917 r., a inne artykuły 
wprowadzają zakres czasowy od okresu pierwszego 
rozbioru, chyba to jest ta data graniczna. Czy nie 
widzi pan tu sprzeczności?

Senator Bogdan Borusewicz:

Najpierw mam pytanie do pana senatora 
Rulewskiego. I poproszę, żeby jednak podszedł do 
mównicy.

(Głosy z sali: Nie ma lekko.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Ale pan senator 

Rulewski może odpowiadać z miejsca. Regulamin 
na to pozwala.)

(Senator Jan Rulewski: Dziękuję, Panie 
Marszałku.)

Panie Senatorze, czy w świetle nowelizacji ustawy, 
w której obniża się poziom naukowy kolegium w sto-
sunku do rady… Bo w radzie muszą być ludzie z cen-
zusem naukowym, to znaczy profesorowie, doktorzy 
habilitowani. A w odniesieniu do kolegium w oma-
wianej tu zmianie ustawy likwiduje się ten cenzus. 
Czy w związku z tym nie będzie tak, że faktycznie 
zlikwiduje się możliwość dodatkowej pracy, która to 
możliwość miała miejsce poprzednio – wyjaśniał to 
pan senator Żaryn – ponieważ członkowie kolegium 
bez cenzusu nie będą mieli możliwości recenzowania 
czy opiniowania tych prac naukowych? Czy mam 
rację?

Senator Jan Rulewski:
Tak. Rzeczywiście w tym zakresie ustawa jest 

niekonsekwentna, co jest też jedną z przyczyn, dla 
których jest ten wniosek mniejszości. Wnioskodawcy 
chwalą się – i słusznie – że cenzus prezesa IPN zosta-
nie podniesiony przez obowiązek posiadania tytułu 
naukowego w zakresie historii bądź innych dziedzin, 
ale degraduje się cenzus naukowy…

(Senator Bogdan Borusewicz: Rady.)
…w kolegium, bo rada ulega rozwiązaniu, do-

puszczając inne osoby. Odpowiedziałbym panu – 
bo należy się panu prawda i szacunek – tak: robi 
się z tego kolegium coś na wzór rady robotniczej, 
taki misz masz; gdzieś tam jest ktoś z klasy, po-
wiedzmy, od spawaczy, ktoś od pisania artyku-
łów… Uważam, że to będzie ze szkodą dla tych 
ludzi, którzy będą powołani, bo nie zawsze będą 
mogli pełnoprawnie uczestniczyć w debatach w in-
stytucie. Z nazwy instytutu wynika, że instytut 
jest placówką naukową, a nie zbiorem dowolnych 
obywateli i jeśli ma promować coś za granicą, to 
przecież musi być to rodzaj naukowego opracowa-
nia. Dlatego być może będzie tak, że rzeczywiście 
koszty działalności tego kolegium będą niższe, ale 
też nie będą wydawane żadne recenzje i to będzie 
ze szkodą dla samego instytutu.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mam jeszcze py-
tanie do pana senatora sprawozdawcy Seweryńskiego, 
jeżeli można. Nie zdążyłem tego pytania zadać, bo 
pan senator Rulewski od razu zaczął odpowiadać.)
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pierwszej pańskiej wypowiedzi, jak i następnym, i po-
nieważ do tej pory nie padła taka refleksja, w związku 
z tym, że reprezentuje pan, jak się okazało, cały klub 
Platformy Obywatelskiej, to mam pytanie do pana, 
ale pośrednio do całego klubu, jedno, a drugie tylko 
do pana.

To pierwsze pytanie, całościowe, dotyczy 
tego, czy państwo przyjęli do wiadomości – nie 
do akceptacji, ale do wiadomości – że podstawą 
zmiany, nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej jest bardzo konkretna rzeczywistość, 
mianowicie potrzeba stworzenia nowego wydziału 
do spraw poszukiwań doczesnych szczątków ofiar 
terroru dwudziestowiecznego. I teraz, ponieważ 
to do tej pory nie zostało wyartykułowane przez 
nikogo z panów i państwa, to ja mam pytanie, czy 
Platforma Obywatelska wzięła taką możliwość pod 
uwagę, że właśnie to, a nie co innego, było funda-
mentem decyzji o nowelizacji ustawy, ponieważ 
ten właśnie fundament musiał owocować dalszymi 
konsekwencjami, np. zapytaniem o pokrywanie się 
w sensie kompetencyjnym dwóch instytucji dotych-
czas funkcjonujących rozdzielnie, czyli Instytutu 
Pamięci Narodowej i Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa. Ja nie mówię, żeby państwo 
akceptowali, liczyłem tylko na to, że ktoś z pań-
stwa jednak wypowie takie kanoniczne zdanie, że 
rozumie intencje inicjatorów nowelizacji. To jest 
nowelizacja wynikająca z pewnej potrzeby, która 
rozrosła się z racji konsekwencji narosłych nieja-
ko w wyniku dalszych refleksji, ale podstawową 
funkcją, podstawowym celem tej nowelizacji było 
zapobieżenie sytuacji, która miała miejsce w cią-
gu ostatnich ponad 2 lat, kiedy to na Łączce i na 
Służewie w Warszawie nie było można do końca 
prowadzić szeroko pojętych prac ekshumacyjnych. 
I bardzo bym prosił, dla dobrych relacji między 
Platformą Obywatelską i PiS w tym zakresie – bo 
dyskutujemy o kwestii, która może być uznana 
za kwestię ponad podziałami – żeby jednak ktoś 
z państwa dał taki sygnał, że wierzy w to, że in-
tencją wnioskodawców, w tym przypadku posłów 
Prawa i Sprawiedliwości, było załatwienie ważnej 
sprawy, którą wszyscy razem niejako odkryliśmy 
w ciągu ostatnich lat. W ramach dialogu rzeczo-
wego, a nie tylko i wyłącznie politycznego, bar-
dzo proszę o takie zdanie z pańskiej strony, Panie 
Senatorze, że intencją była odpowiedź na bardzo 
poważne pytanie, jak doprowadzić do tego, żeby-
śmy mogli uhonorować naszych bohaterów, mówiąc 
w skrócie.

I drugie pytanie, już nie do Platformy 
Obywatelskiej, tylko do pana, Panie Senatorze. Czy 
rozważał pan, aby ewentualnie pochwalić się swoją 
wiedzą dotyczącą tego, że rada, która rzeczywiście 
jest likwidowana na mocy proponowanej ustawy, nie 

Senator Michał Seweryński:

Panie Marszałku, ciągle mam takie obawy, że 
wychodzę poza swoje kompetencje, a pan mnie do 
tego nakłania. Ja powinienem zdawać sprawę z tego, 
o czym była mowa na posiedzeniu komisji, a pan 
już mnie zachęca do tego, żebym się wypowiedział 
analitycznie o przepisach tej ustawy, na co miejsce 
jest raczej podczas udziału w dyskusji. Ale ponie-
waż pan mi zadał łatwe pytanie, to ja odpowiem od 
razu, już nawet przekraczając swoje kompetencje, 
że ja sprzeczności nie widzę, bo w tym pierwszym 
miejscu jest mowa o okresie czasu… ‒ o okresie, bo 
okres zawsze ma odniesienie do czasu ‒ mowa jest 
o poszukiwaniu miejsc spoczynku. A w tym drugim 
przytoczonym przez pana przepisie jest mowa o ba-
daniach naukowych. Nie ma żadnej sprzeczności po-
między tym, że poszukiwanie obejmuje jeden okres, 
a badania naukowe inny okres, bo to są dwa różne 
rodzaje czynności.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan profesor Żaryn, bardzo proszę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie, przepra-

szam. Panie Profesorze…)
(Senator Czesław Ryszka: Nie trafia do niego.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Profesorze, 

art. 1 mówi o ewidencjonowaniu, gromadzeniu, 
przechowywaniu, opracowywaniu, zabezpieczeniu, 
udostępnianiu i publikowaniu dokumentów organów 
bezpieczeństwa państwa od tego i tego… To także 
są badania.)

Senator Michał Seweryński:
Panie Marszałku, ja już odpowiedziałem na to 

pytanie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale to także są ba-

dania.)
No tak, ale tu różnimy się co do sposobu inter-

pretacji i opinii, wniosków, jakie wyciągamy, to już 
nie ma znaczenia… To nie jest sprawozdanie z posie-
dzenia komisji. Komisja tak daleko nie sięgała, gdyby 
senatorowie mieli takie przygotowanie historyczne 
jak pan marszałek, toby może dosięgnęli głębiej… 
ale tego nie robiliśmy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator, profesor Żaryn, bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:
Ja, jeśli można, mam 2 pytania do pana senatora 

Rulewskiego. Długo się przysłuchiwałem zarówno 
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(senator J. Żaryn) (Senator Robert Mamątow: Ale to pytanie było do 
pana, Panie Senatorze.)

(Głos z sali: Jak to? Do Platformy.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma formuły pytań do szefa klubu.
(Głos z sali: To jest dyskusja.)
(Senator Jan Rulewski: Ale to pytanie było do 

Platformy.)
No ale w regulaminie mamy tylko możliwość za-

dawania pytań senatorom sprawozdawcom.
Dziękuję za odpowiedź.
Pan senator Florek, a później pan senator Rybicki.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, pani senator Barbara Zdrojewska 

mówiła o sposobie procedowania. Ja próbuję w tej 
chwili zapoznać się z opiniami, ale w tak krótkim 
czasie jest to bardzo utrudnione. Nie można w ten 
sposób procedować, tym bardziej że do tej ustawy 
jest tyle uwag, że ona rzeczywiście kwalifikuje się 
do odrzucenia.

Pan profesor Żaryn wspominał tu przed chwilą 
o ekshumacji, o przenoszeniu zwłok. Z tego, co so-
bie przypominam, te decyzje wydaje wojewoda i to 
wszystko było uregulowane, sam wielokrotnie takie 
decyzje wydawałem.

Mam pytanie do pana Seweryńskiego, chodzi mi 
o wojewódzkie komitety ochrony pamięci walk i mę-
czeństwa. Pytam, ponieważ nie zdążyłem się z tym 
zapoznać. Czy w związku z tym również nastąpi li-
kwidacja wojewódzkich komitetów ochrony pamięci 
walk i męczeństwa, które powołują wojewodowie? 
Wojewoda stoi na czele takiego komitetu, a w ogóle 
taki komitet jest bardzo użyteczny. Ja przypominam 
sobie, że miałem dwie komisje, komisję medalową, 
jeżeli chodzi o opiekunów miejsc pamięci narodowej, 
i komisję do spraw pomników, bardzo ważną, która 
opiniowała również dla rady, wydawała opinie. Było 
tam grono wybitnych ludzi, wielu wybitnych profeso-
rów, m.in. profesor Lech Trzeciakowski, którego pań-
stwo pewnie znacie, i wielu, wielu innych. W związku 
z tym mam pytanie: czy te wojewódzkie komitety 
ochrony pamięci walk i męczeństwa w związku z tą 
zmianą też zostaną zlikwidowane, czy nie? Pytam, bo 
trudno mi się w tej chwili tego doszukać. Dziękuję.

Senator Michał Seweryński:
Panie Senatorze, wiem, że są tam terenowe jed-

nostki, które będą pełniły te funkcje, ale nie potrafię 
w tej chwili przytoczyć z pamięci, czy będą się one 
nazywać tak, jak pan senator mówi, czy będą się na-
zywać inaczej. W każdym razie są takie struktury 
terenowe.

zostaje wprowadzona w całości do Instytutu Pamięci 
Narodowej? Te wszystkie kwestie, które budzą pań-
stwa wątpliwości dotyczące reprezentacji państwa 
polskiego na zewnątrz, dotyczące problemów związa-
nych z relacjami polsko-rosyjskimi, z Katyniem itd., 
inicjatorzy tych zmian wzięli pod uwagę. Zgodnie 
z zapisem w dziś rozpatrywanej ustawie znaczna 
część kompetencji rozwiązywanej rady przechodzi 
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
A zatem w związku z pewną uczciwością dialogu 
między nami… Jeżeli państwo tego nie mówią, to 
albo państwo tego nie wiedzą, ale państwo to wie-
dzą… W takim razie mówią państwo różne zdania 
tylko po to, żeby coś powiedzieć. Bez tego funda-
mentalnego zdania, które wskazuje, że kompetencje 
zostały właściwie rozdzielone w imię tego, żeby nie 
było takich wątpliwości… Czy może pan takie zdanie 
wyartykułować w imieniu mniejszości wnoszącej 
o odrzucenie tejże ustawy?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję za to wnikliwe pytanie. Odpowiedź 

jest prosta. Już wcześniej zarówno ja, jak i koledzy, 
również z drugiej strony, z uznaniem wypowiada-
li się o pracy IPN dotyczącej ich własnej inicjaty-
wy, inicjatywy IPN w zakresie poszerzenia prac na 
Łączce, prac w innych obszarach itp. Parcie społeczne 
w tym zakresie było duże. I to w tej ustawie jest dobre. 
Przypominam, że chyba pierwszym urzędnikiem, 
który odwiedził… i z podziwem się wypowiedział 
o pracy IPN, był pierwszy ówczesny urzędnik pań-
stwa polskiego, czyli prezydent Komorowski. Inne 
tematy IPN, Żołnierze Wyklęci również…

Ja powiedziałbym tak. W obecności pani z rodzin 
katyńskich, która, jak mam nadzieję, swoją opinię 
na posiedzeniu komisji wyrazi, i która nie mogła ze 
względów czasowych brać udziału w tych pracach ko-
misji… Rada pamięci wypracowała tak dobre wzorce, 
takie znaczenie i taką markę, że w imię kadrowych 
ruchów nie ma uzasadnienia, nawet ekonomicznego, 
jej likwidacja. Skoro pan tak wnikliwe zauważył, że 
to jest jakiś pomysł, to, jak myślę, zauważył pan rów-
nież, że rada pamięci to nie jest tylko jeden urzędnik, 
doktor Kunert – to jest grono wybitnych profesorów, 
działaczy, również z IPN. Ja odwróciłbym sytuację 
– przepraszam, tego nie wolno mi zrobić – i zapytał, 
dlaczego pan wyraża zgodę na rozwiązanie tej rady.

Zaś jeśli chodzi o Platformę, to może szef klubu 
się wypowie albo…
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gium, które będzie tworem mającym istotny wpływ 
na wybór prezesa instytutu, a prezes – siłą rzeczy – na 
tworzenie swojego zespołu? 

Czy też pan obawia się tego, o czym rozmawiali-
śmy, że oto mianowicie dochodzi do upolitycznienia 
Instytutu Pamięci Narodowej, który w swoim zało-
żeniu, tak jak go zaplanowaliśmy w koalicji AWS 
– Unia Wolności przed kilkunastoma laty, miał być 
instytucją publiczną, ale nie rządową? Jest jeszcze 
w Polsce wiele takich instytucji, które są publiczne, 
a nie rządowe, chociaż należy ubolewać z tego po-
wodu, że jest ich coraz mniej, vide: media publiczne, 
które stały się rządowymi. 

Czy pan się obawia sposobu wyłaniania władz 
i tego, że środowiska naukowe przestaną mieć istot-
ny wpływ na dobór składu kolegium, a wpływ na 
to będą miały ciała polityczne, jakimi są Sejm, my 
w Senacie oraz prezydent? Czy to też jest pańska 
obawa, czy nie?

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dokładnie, jak się wydaje, się wypowiedziałem 

tak, że wybór zarówno kolegium, jak i prezesa, a tak-
że konsekwencje kadrowe tych wyborów, które też 
są już zarysowane w ustawie, wskazują, że to będzie 
wybór czysto polityczny, bo dokonywany przez in-
stytucje polityczne.

Dalej. Obawiam się, że zdegradowana rola kole-
gium, ograniczona wyłącznie do ogłoszenia konkursu 
na… Zresztą poprawka w wyniku presji społecznej 
została wprowadzona, bo poprzednio takiej funkcji 
nie przewidziano dla rady… nie przewidziano dla 
prezesa konkursu. Ta rola oznacza, że kolegium… 
W zamyśle inicjatorów powstania IPN to miała być 
instytucja naukowa, a więc poddana dyscyplinie pro-
fesorskiej, naukowej, bym powiedział, i prawniczej, 
związanej nawet ze ślubowaniem w momencie uzy-
skiwania stopnia naukowego bądź prawnego, insty-
tucja, która nie będzie miała charakteru politycznego 
i nie będzie powstawało znane nam wszystkim poli-
tykom, nawet wszystkim w tej sprawie grzeszącym, 
zjawisko klientelizmu. A wyboru tego kolegium będą 
dokonywać politycy. Klientelizm powoduje, że nie 
są oddawane racje narodowe, społeczne, a instytut 
ma w nazwie „narodowej”, tylko są oddawane racje 
kadrowe i być może nawet programowe tylko jednej 
grupy politycznej.

Tak się złożyło, że akurat teraz ta jedna grupa poli-
tyczna, zgodnie zresztą z wyrokiem demokracji – de-
mokracji i tylko demokracji – dysponuje większością 
władz. Było odwrotnie: inna grupa polityczna też taki 
charakter miała. Ale to właśnie wywoływało te na-
pięcia, które jak powiadam, rodziły nie tylko kryzys 
polityczny związany z upadkiem rządu Olszewskiego, 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Rybicki, a później pan senator Klich.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku, mam pytanie do senatora Jana 

Rulewskiego.
Czy Platforma Obywatelska, podobnie jak i inne 

kluby parlamentarne w Sejmie i Senacie, wzięła ak-
tywny udział w pracach nad ustawą, której inicjatorem 
był były prezydent Bronisław Komorowski, a ustawa 
ta skończyła swój bieg podpisem prezydenta w czerw-
cu 2015 r., ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmenta-
rzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej? Ta ustawa umożliwiła ekshumację ofiar 
terroru komunistycznego, w tym „Łupaszki” i wie-
lu, wielu innych bohaterów polskiego podziemia. To 
jest ustawa, którą Platforma, sądzę, że również przy 
wsparciu Prawa i Sprawiedliwości, uchwaliła w roku 
2015. Mam pytanie do senatora Rulewskiego: czy 
Platforma w tej sprawie była aktywna i jak głosowała? 
Dziękuję bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Odpowiedź jest jasna i prosta. Oczywiście, że gło-

sowaliśmy wspólnie i chyba jednomyślnie zostało 
to przyjęte. Ta ustawa uregulowała sytuację, która 
nagle wyniknęła, na skutek inicjatywy IPN, w sensie 
oczywiście zgodności z prawem polskim, sięgającym 
aż 1932 r., z ustawą o cmentarzach wojskowych, wo-
jennych. Tymczasem nie wydaje się, że ta ustawa, 
jak słyszałem na posiedzeniu komisji, ten problem 
rozwiązuje, a nawet ona ten porządek prawny naru-
sza, porządek prawny, który został przyjęty na całym 
świecie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Klich, a później pan senator Jackowski.
(Senator Bogdan Klich: Czy pan senator Rulewski 

mógłby jednak podejść do mównicy?)
Może, ale nie musi.
(Głos z sali: Groźba.)

Senator Bogdan Klich:
Pan senator w swoim uzasadnieniu wniosku 

mniejszości mówił o obawach politycznych zwią-
zanych z procedowanym przez nas prawem. Ja bym 
bardzo prosił, żeby pan precyzyjnie wyraził te obawy. 

Czy jest tak, że pan się obawia faktu, że oto osoby 
bez tytułów naukowych mogą znaleźć się w kole-
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(senator J. Rulewski) Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiem na 
drugie pytanie. Otóż w tym drugim pytaniu zdra-
dził pan intencje, że może dotyczyć prominentów. 
„Może”, czyli nie ma pan przekonania, że dotyczy 
to prominentów.

(Senator Jan Maria Jackowski: A pan wie, że nie 
dotyczy?)

Po drugie, daje pan tym wszystkim, którzy 
będą dokonywali analizy, coś takiego, że to może 
zamienić się w jeszcze bardziej prawdopodobne 
przypuszczenie. I tak było, tak było. Zwłaszcza że 
oceny zbioru zastrzeżonego nie będzie dokonywać 
kryterialnie ustalony organ, bo ustawa daje pra-
wo do tej oceny ministrowi obrony i szefowi IPN. 
A przypadkowa zbieżność nazwisk niestety skłania 
do ostrożności.

Jeśli chodzi o sprawę „łączek”, to jak powia-
dam, przyjęliśmy to z niemalże entuzjazmem. 
Ale w swojej wypowiedzi, niejako autorskiej… 
Uważam, że przesadzono z rolą instytutu w za-
kresie wykonywania czynności grabarskich. To 
jest piękna inicjatywa, ale tam ma być udział IPN, 
zaś czynności związane z realizacją powinny spo-
czywać na rządzie, na organizacjach rządowych. 
Niestety, ta ustawa uruchamia w sensie central-
nym ten proces, chociaż słuszne tu było zastrze-
żenie pana senatora Klicha, że IPN do tej pory 
nie był stricte instytucją rządową. Rada ochrony 
była instytucją rządową, czyli rząd miał obowią-
zek zapisany zarówno w ustawie, jak i w podziale 
działowym ministerstw… W tym przypadku chyba 
ministerstwo kultury było zobowiązane do tech-
nicznej i finansowej realizacji tego i wszystkiego, 
co się z tym wiąże. Zwróćmy uwagę na to, że IPN 
nie jest instytucją stricte rządową. Co więcej, nawet 
niektórych decyzji nie może podejmować, a jeśli 
tak, to tylko w wyniku procesów lustracyjnych, 
powiedzmy, emerytalnych, które przypisaliśmy mu 
ustawą. I w tym sensie pozycja IPN wobec partne-
rów zagranicznych jest słabsza niż rady pamięci, 
bo nie stoi za nim rząd, choć może oczywiście go 
wspierać.

Teraz jest taka modyfikacja, że nie wiadomo, czy 
to jest instytucja rządowa, choć jest to instytucja 
państwowa, to w dorozumieniu ona delegacji rządu 
nie ma. Rada pamięci miała mandat rządu, bo rada 
była mianowana przez prezesa Rady Ministrów oraz 
mianowany był sam szef biura, w randze sekretarza. 
I dlatego odpowiadając panu senatorowi, powiem, że 
przyjmuje się tę inicjatywę rzeczywiście jako coś, 
z czym być może dzisiaj legislacyjnie nie jesteśmy 
sobie w stanie poradzić, ale musimy. Dlatego z tą 
otwartością ja i moi koleżanki i koledzy z Platformy 
niewątpliwie będziemy to popierali.

ale głębokie podziały do dzisiaj tkwiące w społeczeń-
stwie na skutek tego, Panie Przewodniczący, trybu 
parlamentarnego, tego, że było to przeprowadzone 
w warunkach histerii, nieprofesjonalnie i bez udziału 
naukowców.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jackowski, a później, zdaje się, pani 

senator Sztark chciała zadać pytanie. Tak? Dobrze.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora Rulewskiego.
(Senator Jan Rulewski: Ja napiszę nową ustawę…)
Do pana senatora…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Czy może siedzieć, 

czy pan też sobie życzy, żeby pan senator Rulewski 
stał?)

Nie, nie, może siedzieć.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 

może pan z miejsca odpowiadać.)
Ja mam szacunek dla pana senatora Jana i może 

siedzieć.
(Senator Grażyna Sztark: Pan senator już się na-

siedział w swoim życiu.)
(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Pana senatora nie 

było na sali, kiedy pan senator Rulewski skarżył się 
na marsz KOD, że uniemożliwia…)

(Senator Grażyna Sztark: Pan senator…)
Ale, Panie Marszałku, ja bardzo byłbym zado-

wolony, gdyby pan senator usiadł i spokojnie mógł 
odpowiedzieć na moje pytanie.

(Senator Jan Rulewski: Musimy ćwiczyć marsz ku 
demokracji, lepszej demokracji, największej.)

To ja mam pytanie właśnie do pana senatora. Skoro 
pan tak chwali tę ustawę, szczególnie w tych aspek-
tach – tak je nazwijmy – „łączkowych”, dotyczących 
identyfikacji, tych badań, poszerzenia możliwości 
działania instytutu, to dlaczego pan złożył wniosek 
o odrzucenie tej ustawy? Dlaczego pan go złożył, 
skoro jest to tak dobra ustawa?

I drugie moje pytanie, pomocnicze: czy przypad-
kiem istotą tego wniosku nie jest to, że ta ustawa 
proponuje ujawnienie zbioru zastrzeżonego, który, 
jak wiadomo, może – podkreślam: może – doty-
czyć wielu prominentnych osób do dziś aktywnych 
w życiu publicznym, o których przeszłości do tej 
pory opinia publiczna niewiele wiedziała albo nic 
nie wiedziała?
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Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo…
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

pytanie, można powiedzieć, nie tyle pomocnicze, co 
dodatkowe do tego pytania. Panie Senatorze, kto jest 
ministrem obrony?)

Kto? Co?
(Senator Bogdan Borusewicz: Kto jest ministrem 

obrony?)
Aha. Rzeczywiście.
(Wesołość na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: Obecnie.)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Najłatwiej odpo-

wiedzieć na to pytanie…
(Senator Bogdan Borusewicz: Kto obecnie jest 

ministrem obrony?)
…pana marszałka Borusewicza… Najlepiej od-

powiedź zna sam pan senator Jackowski, bo zapew-
ne brał udział w kształtowaniu pana Macierewicza, 
zresztą mojego kolegi z frontu, i na pewno zna go 
z jeszcze innych dokonań.

Rzeczywiście ja wyrażam brak zaufania, ale 
nie tyle personalnie… Nawet jeśli personalnie… 
Wskazałem na to, że proces lustracji, aczkolwiek 
wywołany uchwałą sejmową, nie został najlepiej, 
profesjonalnie przedstawiony i miał warunek takiego 
impulsywnego działania. Chodziło o to, żeby zbiór 
zastrzeżony – z definicji wynika, że jest to zbiór trud-
nych zachowań, sytuacji i ludzi – został określony pod 
względem kryteriów.

Jak pamiętam – a marszałek Borusewicz pamięta 
jeszcze lepiej, bo on był w tej komisji – to my nie 
mieliśmy wątpliwości, że należy wszystko ujawnić. 
Zaraz o tym powiem. Mieliśmy tylko na względzie 
interes państwa, bo w zbiorach zastrzeżonych są za-
warte agentury, z których Polska korzystała i nadal 
korzysta. Chroniąc te osoby za granicą, chronimy ich 
rodziny i chronimy też polskie interesy. Przynajmniej 
dajemy im szansę na ewakuację. A to są agentury 
w różnych miejscach. I to było powodem, dla któ-
rego okazaliśmy wstrzemięźliwość i nie rzuciliśmy 
wszystkiego na żer opinii tzw. publicznej, zwłaszcza 
mediów. Tu chodzi o to, żeby rzeczywiście przystępu-
jąc do rewizji tego zbioru… Choć dodajmy, że bardzo 
demokratyczne państwo, co prawda monarchiczne, 
nie ujawnia wszystkich danych związanych z sojusz-
niczymi działaniami w trakcie II wojny światowej. 
Mówię tu o sprawie generała, premiera Sikorskiego.

Ale nie ma tu określonych kryteriów. Jakie to 
działania spowodują, że tę teczkę puścimy, a tę za-
trzymamy? To jest pierwsze zagadnienie.

Drugie. Jak siądą 2 osoby, to już jest zespół, to 
prawda, ale to wcale nie wskazuje, że on jest obiek-
tywny, zwłaszcza że listę tych, którzy będą podej-
mować decyzje o ujawnieniu tych dokumentów, 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Jackowski chce dopytać, tak? Bardzo 

proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Zwracam się do pana senatora Rulewskiego, bo 

mnie zaniepokoiła pańska odpowiedź na drugą część 
mojego pytania. Mianowicie pan sugeruje, że ja przy-
puszczam, że być może tam się znajdują jakieś ma-
teriały. Chcę więc oświadczyć, że ja nie wiem, jakie 
materiały tam się znajdują.

(Senator Jan Rulewski: Jeszcze nie wie…)
I mam pytanie do pana. Pan wykluczył tryb 

przypuszczający, czyli pan coś wie na temat tego, co 
w zbiorze zastrzeżonym się znajduje?

I drugie: czy pan przypadkiem nie insynuował, 
że przyszły prezes IPN i minister obrony narodowej 
w jakiś sposób będą manipulowali tymi materiałami, 
a w domyśle, że będą je w jakiś sposób, nie wiem, fał-
szowali? Skoro od tego pan uzależnia ujawnienie tego 
zbioru… A że wysocy rangą urzędnicy państwowi 
będą ujawniali te materiały? No taka jest procedura. 
Ktoś musi fizycznie jako organ podjąć taką decyzję. 
Prawda? W tym wypadku ustawa proponuje, że jest 
to prezes IPN w porozumieniu z ministrem obrony 
narodowej.

W związku z tym dlaczego pan imputuje, że tu 
miałoby być, w domyśle, jakieś nadużycie związane 
z tymi materiałami? Dlaczego z góry pan zakłada, że 
taka sytuacja miałaby mieć miejsce? Przyznam, że ja 
się zaniepokoiłem, bo to by świadczyło o tym, że do tej 
pory mieliśmy do czynienia z sytuacją manipulowania 
tymi materiałami. A w moim głębokim przekonaniu 
takiej sytuacji do tej pory nie było. W związku z tym 
moje pytanie jest takie: na jakiej podstawie pan twier-
dzi, że może być tutaj manipulacja tymi materiałami 
czy one mogą być uzupełniane, czy też mogą być dora-
biane jakieś fragmenty? To jest obiektywnie istniejący 
zbiór, który jest zamknięty w czasie i w przestrzeni. 
Ujawnienie jego jest czynnością czysto techniczną. 
Wnioski, jakie z tego płyną, to już będzie indywidu-
alna ocena tych, którzy będą się zapoznawali z tymi 
materiałami. A więc ja nie bardzo widzę…  Nie bardzo 
rozumiem pańską wypowiedź. Może zechciałby pan 
rozwiać moje wątpliwości, przede wszystkim w aspek-
cie tego, dlaczego pan insynuuje, że może być jakieś 
manewrowanie tymi materiałami. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
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(senator J. Rulewski) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:
Pan Marszałek pozwoli, że z miejsca odpowiem?
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Tak, bardzo 

proszę.)
Jak już mówiłem na samym początku, oczywiście 

był prezes IPN ze współpracownikami i prezes in-
stytutu przedstawił bodajże 14 propozycji poprawek, 
jeśli dobrze pamiętam, które ja tutaj zreferowałem, 
w ogromnej części pokrywających się z propozycjami 
Biura Legislacyjnego Senatu.

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

Senator Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję.
Mam znowu pytanie do pana Rulewskiego. Ale 

on tu siedzi obok, to może już z nim to przegadam…
(Wesołość na sali)
Poruszony jestem odpowiedzią na pytanie senatora 

Jackowskiego. Otóż kwestia zbioru zastrzeżonego, 
Panie Senatorze, jest bardzo poważnym problemem. 
I jest głęboka różnica między utrzymaniem zbioru 
zastrzeżonego a likwidacją zbioru zastrzeżonego. To 
są dwa kluczowe zdania. Otóż do tego momentu ist-
niejący zbiór zastrzeżony w praktyce swojego istnie-
nia spowodował, że mieliśmy co i rusz do czynienia 
z daleko idącymi wątpliwościami na temat powodów, 
dla których strony, które miały wpływ na zawartość 
tego zbioru zastrzeżonego, dokonywały takich, a nie 
innych decyzji. Skąd ta wiedza dotycząca wątpliwo-
ści? Ano stąd, że co i rusz ze zbioru zastrzeżonego 
dokumenty były wyjmowane i przenoszone do zbioru 
jawnego. I w momencie, proszę państwa, kiedy te 
akta stawały się jawne, nagle mogliśmy się dowia-
dywać bądź domniemywać, że skoro zastrzeżone 
były takie akta jak na przykład ze sprawy o krypto-
nimie „Zagubiony”, dotyczącej zabójstwa Bogdana 
Piaseckiego z 1957 r…

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

o ciszę.)
…albo na przykład ze sprawy o kryptonimie 

„Hiacynt”, dotyczącej osób podejrzewanych o skłon-
ności homoseksualne, to w takim razie bardzo jest 
możliwe, że osoby, które mają władzę, posiadają też 
w tym zbiorze zastrzeżonym – w gruncie rzeczy jako 
jedyne – tak zwane haki. W związku z tym, żeby nie 

trzeba poszerzyć również o kolegium. A kolegium, 
jak tu udowodniliśmy, będzie miało też charakter 
polityczny, a nie zawodowy. Stąd takie wątpliwości, 
zastrzeżenia. Jednak, jak powtarzam, Polska nie może 
– z powodów bezpieczeństwa i różnych interesów 
– obnażać tożsamości tych, którzy zaufali Polsce, 
przynajmniej w taki sposób.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 
w ramach sprostowania.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pan senator Rulewski użył mojego nazwiska i po-

wiedział, że byłem w tej komisji. Chciałbym odpo-
wiedzieć, że ja w tej komisji nie byłem.

(Senator Jan Rulewski: W której?)
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale w której?)
Ja archiwami po byłych służbach się nie zajmo-

wałem.
(Senator Jadwiga Rotnicka: A w jakiej byłeś?)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Dziękuję…)
Byłem w wielu innych komisjach, ale w tej nie 

byłem.
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, ale pan 

był wiceministrem. Muszę się z panem nie zgodzić. 
Był pan wiceministrem spraw wewnętrznych.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Marszałku, ale jesteśmy na etapie zadawa-

nia pytań do sprawozdawców i te pytania powinny 
dotyczyć posiedzenia komisji.

Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 
Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ponieważ na sali nie widzę przedstawicieli IPN, są 

natomiast przedstawiciele ministerstwa kultury, chy-
ba z obawy o to, czy IPN nie stanie się agendą, broń 
Boże, ministerstwa… Pytanie kieruję do pana profe-
sora Seweryńskiego. Być może nie dotyczy to wprost 
zapisów w ustawie, ale i tak chciałabym spytać. 

Czy podczas prac komisji przedstawiciele IPN bra-
li czynny udział, czy też byli wyłączeni? Zważywszy 
na materiał, który wszyscy otrzymaliśmy, bardzo bo-
gaty, czy uczestniczyli właśnie w posiedzeniu komisji 
praw człowieka? Dziękuję.
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(senator J. Żaryn) ków, żeby ukrywać fakty zawarte we wspomnianych 
zbiorach zastrzeżonych. Na Boga, ja nie wiem, czy 
jest tu ktoś, kto miał w tym interes, to po pierwsze, 
a po drugie, miał taką intencję, żeby chronić FOZZ. 
Chyba że ja źle to uzasadnienie odczytałem. Bo to był 
zarzut. Przyjmowaliśmy sprawozdania IPN, stawia-
liśmy sprawę na rzecz ograniczania wspomnianego 
zbioru, zapewniano nas, że to przebiega tak, jak pan 
to, z wielką znajomością rzeczy, przedstawił, że ten 
proces jest selektywny, uwzględnia różne racje.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana marszałka 

Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco Mniejszości, ja 

bym pana zapytał o zbiór zastrzeżony „Hiacynt”, ale 
według mnie to nie jest pytanie do senatora spra-
wozdawcy mniejszości. W związku z tym zapytam 
pana ministra o to, co ze zbiorem zastrzeżonym albo, 
inaczej mówiąc, nieczynnym „Hiacynt”. Jest to zbiór 
zamknięty, tworzony w latach siedemdziesiątych, 
dotyczący homoseksualistów. Są w nim także róż-
ne dane dotyczące spraw obyczajowych. Ponieważ 
usłyszałem od pana senatora Żaryna, który starał się 
odpowiedzieć na różne pytania, wykorzystując swoją 
wiedzę pracownika IPN… Tak więc ja zapytam… 
Jeżeli zbiór zamknięty „Hiacynt” znalazł się w zbio-
rze zastrzeżonym i ma być ujawniony, to… Uważam, 
że to jest absolutnie niedopuszczalne. Jak rozumiem, 
pan nie wie, gdzie ten zbiór „Hiacynt” się znajduje. 
Czy on jest w zbiorze zastrzeżonym?

(Senator Jan Rulewski: Nie miałem doświadczeń, 
Panie…)

Właśnie, tego zapewne nie dotyczyło… Więc ja 
zapytam pana ministra. Zapytałem pana, żeby pan 
minister się do tego pytania przygotował.

(Senator Jan Żaryn: Czy można ad vocem?)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Profesorze, Panie Senatorze…
(Senator Jan Żaryn: Jedno zdanie. Ja obiecuję, jed-

no zdanie… Zapraszam do lektury ostatniej książki 
pani Joanny Siedleckiej.)

Ja tylko chciałbym przypomnieć, że jesteśmy… 
Panie Marszałku, Panie Senatorze, jesteśmy…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja wszystkich ksią-
żek IPN nie czytam. Dużo tych książek było.)

(Senator Jan Żaryn: Ale tylko jedną.)
Panie Profesorze, Panie Marszałku, jesteśmy na 

etapie pytań do sprawozdawców. Przedmiotem py-

było takich podejrzeń, właśnie ta ustawa dokonuje 
radykalnego zwrotu sytuacji, czyli likwiduje… Ale 
oczywiście likwidacja nie może być spowodowana 
tylko i wyłącznie jednozdaniowym zapisem, że coś 
podlega likwidacji, tylko muszą być strony, które tę 
likwidację przeprowadzą. 

I proszę mi wskazać, Panie Senatorze, z punktu 
widzenia bezpieczeństwa Polski, jakie inne osoby, 
poza sprawującym funkcję prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej, z racji merytorycznych, i ministrem obro-
ny narodowej, z racji bezpieczeństwa, powinny być 
włączone w proces likwidacji zbioru zastrzeżonego. 
Bo przecież tu nie chodzi o nazwisko…

(Senator Jan Maria Jackowski: Lech Wałęsa.)
…tylko o funkcję. Jak by pan widział takie roz-

wiązanie, które by powodowało, że byłaby większa 
szansa na utrzymanie bezpieczeństwa państwa pol-
skiego, jeśli taką osobą nie miałby być minister obro-
ny narodowej. Bo o ile dobrze rozumiem, minister 
obrony narodowej jest właśnie tym, kto broni narodu.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o odpowiedź.

Senator Jan Rulewski:
Broni militarnie. I raczej broni państwa, a nie na-

rodu. To przede wszystkim.
Rozwiązaniem, Panie Senatorze, jest właśnie to, 

co było zawarte w obecnej ustawie: że przekazywa-
nie zbiorów zastrzeżonych do publicznego wglądu 
– chociaż on jest ograniczony – polegało na tym, że 
ocenie… Takie było zadanie rady. I kolegium też na 
szczęście jest utrzymane. Rada składa się nie tylko 
z profesorów – którzy, powiedzmy szczerze, też re-
prezentują różne szkoły, nigdzie nie jest powiedziane, 
że oni są kustoszami jedynej prawdy – lecz także 
z prawników. I połączenie tych właśnie elementów, 
profesjonalizmu rady i udziału wspomnianych stron, 
poddanego jednak weryfikacji rady, rady profesjonal-
nej, spowodowałoby, że nie byłoby zarzutów o poli-
tyczne sterowanie całym procesem.

To wszystko budzi moją nieufność również dla-
tego, że przeczytałem zastrzeżenie… Nie wiem, czy 
pan senator to zastrzeżenie przeczytał. Zapewne zna 
je bardzo dobrze obecny przedstawiciel wnioskodaw-
ców, pan poseł Mularczyk. W uzasadnieniu pisze się, 
że konieczność likwidacji wspomnianych zbiorów 
wynika z faktu, że ktoś – wprawdzie tu się nie pre-
cyzuje, kto, ale w domniemaniu chodzi o byłą ekipę 
– ukrywał fakty związane ze współpracą z komuni-
stami, oraz wymienia się szczegółowo sprawę FOZZ. 
Chodziło o to, że był interes polityczny poprzedni-
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(wicemarszałek G. Czelej) oficjalnej opinii wobec tego projektu. Ale naturalne 
jest, że się nim interesujemy, zwłaszcza w moim mi-
nisterstwie, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, ponieważ zgodnie z ustawą o działach 
administracji rządowej to w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego są obowiązki działań z za-
kresu szeroko pojętej polityki historycznej, polityki 
pamięci. Dlatego los tak ważnej instytucji, która się 
tym zajmuje, jak Instytut Pamięci Narodowej, jest 
nam bliski, obserwujemy z uwagą te prace i wnieśli-
śmy na etapie prac sejmowych istotne sugestie zmian, 
które zostały zresztą wprowadzone.

Generalnie wydaje mi się, że intencją posłów 
wnioskodawców było doprowadzenie do sytuacji, 
w której tak ważna i doświadczona instytucja, tak 
szanowana przez większość Polaków, otrzymałaby 
jakieś nowe zadania, dlatego że ona na to zasługuje. 
Jest instytucją sprawdzoną, pozytywną, wykonującą 
istotną pracę w imieniu państwa polskiego i te nowe 
zadania można jej dać.

Padały tu zresztą pytania o rozciągnięcie zakresu 
zainteresowania Instytutu Pamięci Narodowej, chro-
nologiczne rozciągnięcie, na rok 1917 czy od roku 
1917… Tutaj też padały odpowiedzi w tej sprawie. 
Ale wydaje mi się oczywiste, że… Warto jeszcze raz 
podkreślić, że tam jest wyraźnie zapisane, że chodzi 
o badanie działań państwa komunistycznego nie tyl-
ko tego, które się zainstalowało w Polsce po 1944 r., 
ale także tego, które powstało w 1917 r. i od samego 
początku swojego istnienia miało istotny konfronta-
cyjny wpływ na polski los. Tutaj m.in. chodzi o to, 
żeby… Przecież od samego początku powstania tego 
państwa komunistycznego, Związku Sowieckiego, 
byliśmy z nim w konfrontacji. Wojna bolszewicka 
zaowocowała np. tym, że mamy konkretne groby, 
konkretne pochówki, konkretne cmentarze, również 
konkretną konieczność poszukiwania miejsc, gdzie 
spoczywają polscy żołnierze. Wynikają one z tamtej 
konfrontacji.

Ale też, jak sądzę, intencją wnioskodawców no-
welizacji ustawy było to, żeby można było ten czas 
zainteresowań IPN rozciągnąć na wcześniejszy okres. 
Choćby ze względu na rozkaz komisarza Jeżowa 
z 11 sierpnia 1937 r., który przecież zaowocował 
pierwszym w Europie w historii XX w. masowym 
ludobójstwem o charakterze etnicznym, na Polakach. 
Ta sprawa też wymaga jeszcze dogłębnego przeba-
dania i nadaje się do poszukiwań, w których Instytut 
Pamięci Narodowej ma doświadczenie.

Postaram się odpowiedzieć na kilka pytań. Były 
one zgłaszane jako pewne wątpliwości albo po prostu 
niektórzy senatorowie chcieli uzupełnić swoją wiedzę 
na temat tego, co ta ustawa ze sobą niesie. Warto po 
prostu na te pytania odpowiedzieć.

Pan marszałek Borusewicz pytał o los pracow-
ników biura – nie Rady Ochrony Pamięci Walk 

tań powinno być posiedzenie komisji, a nie problem 
szeroko rozumiany.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów 
oraz Senat.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Chciałbym powitać pana ministra Jarosława 
Sellina. Witam serdecznie.

Oczywiście zapraszam.
Panie Ministrze, oddaję panu głos…
(Senator Bogdan Borusewicz: Przepraszam bar-

dzo, ja nie zdążyłem zadać pytania panu senatorowi 
sprawozdawcy, który tutaj pewne rzeczy w rozmowie 
ze mną sprecyzował…)

Panie Marszałku, ale… Oddałem panu głos, jeżeli 
chodzi o pytanie, a teraz jesteśmy przy punkcie na-
stępnym… No, przykro mi.

(Senator Bogdan Borusewicz: No dobrze, to za-
dam, Panie Profesorze, ministrowi to pytanie doty-
czące…)

Panie Ministrze, zapraszam.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Myślę, że odważę się postawić taką tezę, że 

w tym składzie politycznym Senatu tej kadencji 
na pewno łączy nas jedno – pozytywnie ocenia-
my fakt istnienia Instytutu Pamięci Narodowej 
od 17 lat i efekty jego działań. To jest efekt dłu-
gofalowej pracy, długoterminowej pracy, któ-
ra spowodowała istotne zmiany w świadomości 
społecznej, w świadomości historycznej Polaków, 
w pozytywnym kierunku w porównaniu z tym, co 
mieliśmy jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. 
A przypominamy sobie czasy, kiedy jeszcze byli 
obrońcy różnych komunistycznych świąt, kiedy byli 
w polskim parlamencie parlamentarzyści, którzy 
nazywali Żołnierzy Wyklętych bandytami, kie-
dy mówiono z trybuny senackiej czy sejmowej 
o Wojciechu Jaruzelskim jako o polskim patrio-
cie, a o Kuklińskim jako o zdrajcy. I myślę, że ta 
instytucja, Instytut Pamięci Narodowej, jest jedną 
z tych instytucji, które w sensie długofalowym 
spowodowały, że takich głosów jest coraz mniej, 
są one marginalne albo w ogóle z polskiej debaty 
publicznej zniknęły. I to jest oczywiście zasługa 
tej instytucji.

Ja od razu powiem, że projekt, o którym państwo 
dzisiaj rozmawiacie, jest projektem poselskim, nie 
jest projektem rządowym i rząd nie ma wypracowanej 
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(sekretarz stanu J. Sellin) też od razu uspokajam, że przewidując taką sytuację, 
że być może np. rosyjskie czynniki polityczne, ale 
być może nie tylko, nie chciałyby rozmawiać o tych 
sprawach z instytucją nierządową… Te sprawy będą 
prowadzone przez rząd, przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych.

Ja wczoraj byłem obecny przynajmniej podczas 
części prac komisji senackiej, która ten projekt roz-
patrywała. Tam było wygłoszone tak dosyć emo-
cjonalnie wystąpienie sekretarza rady, pana profe-
sora Kunerta – tutaj jeden z senatorów ten niepokój 
powtórzył – w sprawie indywidualnych wniosków 
o ekshumację z grobów masowych pozostających 
poza granicami kraju. Otóż uspokajam, że dotąd 
też taka możliwość istniała. Indywidualna rodzina 
mogła wystąpić o ekshumację swojego krewnego, 
bliskiego z grobu masowego pozostającego poza 
granicami Rzeczypospolitej i taki wniosek mogła 
składać na mocy obecnie obowiązującego prawa do 
wojewody. I wojewoda podejmował decyzję, czy się 
na to zgadza, czy się nie zgadza. Otóż teraz, zgodnie 
z tą ustawą, ta decyzja będzie w rękach prezesa IPN. 
I ja trochę tego wczorajszego głosu pana profesora 
Kunerta nie rozumiem, bo nie sądzę, żeby mógł 
podejrzewać, że jakikolwiek prezes IPN, ktokol-
wiek nim będzie, będzie podejmował w tej sprawie 
decyzje sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, tak jak 
i wojewodowie, bardzo różni przecież ludzie, dotąd 
decyzji sprzecznych ze zdrowym rozsądkiem w tej 
sprawie nie podejmowali.

Panie Marszałku, ja właściwie chciałem tylko 
w tych kwestiach się wypowiedzieć, bo jednak wy-
padało odpowiedzieć na parę pytań, które tutaj padły. 
Oficjalnej opinii rządu nie ma, ale byliśmy czynni 
w czasie dopracowywania tego projektu, przynaj-
mniej mój resort, i uważamy, że zmiany zaplanowane 
przez posłów wnioskodawców idą w dobrym kierun-
ku. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu – Panie Ministrze, myślę, że będą 
pytania, więc proszę o pozostanie tutaj – związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytania?

Ja może przeczytam. Na liście są zapisani w ko-
lejności: pan marszałek Borusewicz, pan senator 
Rybicki, pan senator Rulewski…

(Senator Bogdan Borusewicz: Już mogę, tak?)
Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę o py-

tanie.

i Męczeństwa, tylko Biura Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa. Ci pracownicy – jest ich niewie-
lu, trzydziestu paru – zostaną po prostu przeniesieni 
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Będziemy chcieli skorzystać z doświadczenia tych 
pracowników.

Przy okazji…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie, ja pyta-

łem…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Ale to za chwi-

lę, kiedy będziemy na etapie pytań. Pozwólmy panu 
ministrowi na dokończenie wypowiedzi.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze, dobrze.)
Przy okazji, w związku z wypowiedzią pana se-

natora Rulewskiego sprzed półtorej godziny, zwró-
cę uwagę, że oczywiście szanujemy dorobek i na-
ukowy, i urzędowy pana sekretarza rady Andrzeja 
Kunerta, ale to nie jest tak, jak pan powiedział, że 
od wielu, wielu lat właściwie wyłącznie Andrzej 
Kunert… Ja przypominam, że do 2010 r. przez kil-
kanaście lat sekretarzem Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa był świętej pamięci, poległy 
w katastrofie smoleńskiej, Andrzej Przewoźnik. To 
była osoba, która właściwie dźwigała ciężar działa-
nia Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. To 
był urzędnik operacyjny, który prowadził wszystkie 
trudne sprawy, jakimi się rada zajmowała, również 
w dialogu międzynarodowym… Na to też warto 
zwrócić uwagę.

Rzeczywiście jest tak, że Rada Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa była – ona istnieje, ale za chwilę 
przestanie istnieć – organem rządowym, a IPN jest 
organem pozarządowym, niezależnym. W ramach tej 
ustawy zostały naniesione pewne poprawki. Powodują 
one, że odpowiedzialność za upamiętnienia i gro-
by, które są poza granicami kraju, oraz za umowy 
międzynarodowe, na mocy których te upamiętnienia 
mogły mieć miejsce, nadal pozostaje w strukturach 
rządowych. To po prostu przechodzi do Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i będzie dalej 
prowadzone w porozumieniu z Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych.

Niepokój, który wyraził pan senator Rybicki, 
właśnie o te umowy międzynarodowe… Już na to 
odpowiedziałem. To nie będzie prowadzone przez 
IPN, tylko przez rząd, a więc tutaj nie ma obaw, że 
ktoś nie będzie chciał z instytucją państwa polskiego 
rozmawiać. To nadal będzie prowadził rząd.

A jeśli chodzi o konkretną umowę polsko-rosyjską 
z 1994 r. o grobach i miejscach pamięci, to w tej usta-
wie, jak się uważnie w nią wczytać, nie ma wyzna-
czonej żadnej instytucji roboczej, która miałaby, że 
tak powiem, konsumować tę umowę polsko-rosyjską 
z 1994 r. Tak więc tutaj mamy pewną dowolność. Ale 
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i będę za nim głosował po ewentualnych poprawkach, 
które przyjdą z Senatu.

Trzecie pytanie mi umknęło. Nie było…?
(Głos z sali: Nie było.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Jak to? Było trzecie 

pytanie. Było, było.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ono się sprowadza… To pytanie brzmi: dlaczego 

rada ochrony jest likwidowana? Tzn. czy pan…
(Senator Grażyna Sztark: Rada Ochrony 

Pamięci…)
Tak, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 

Dlaczego ta instytucja jest likwidowana? Czy ona zo-
stała przez pana lub też przez PiS oceniona negatyw-
nie, czy jej funkcjonowanie oceniono jako niedobre, 
wadliwe, złe? Jaka jest przyczyna likwidacji? Bo to 
jest likwidacja.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
To rzeczywiście jest pytanie raczej do posłów 

wnioskodawców, którzy stali u źródeł tej ustawy. 
Mnie się wydaje, że po prostu oceniamy, iż IPN te za-
dania może wypełniać lepiej. Ja też subiektywnie oce-
niam to tak, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w tej części, którą przejmujemy, jeśli 
chodzi o zadania dotąd wykonywane przez Radę 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, będzie te zada-
nia wykonywać nie gorzej niż Rada Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa.

(Senator Czesław Ryszka: Panie Marszałku, nie 
słuchał pan senatora Żaryna.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Ale przepraszam, nie udzieliłem panu głosu, Panie 

Senatorze.
Pan senator Rybicki. Proszę o pytanie.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Nie mogę zadać pytania przedstawicielom wnio-

skodawców, więc zapytam pana ministra o zmianę 
w ustawie, która to zmiana wprowadza rozdzie-
lenie Biura Edukacji Publicznej na Biuro Badań 
Historycznych i Biuro Edukacji Narodowej. Wśród 

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, może nieściśle zapytałem, ale mi 
chodzi o to, co będzie z pracownikami Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa, a nie o samo biuro. Więc 
pytanie jest takie: ile dotychczas osób pracowało w tej 
radzie i co z nimi będzie? Czy one przechodzą do 
ministerstwa, na jakiej zasadzie przechodzą? Czyli 
są to pytania o pracowników.

I kolejne dwa pytania.
Pierwsze, wstępne. Ja rozumiem, że nie ma stano-

wiska rządu. Ale czy pan popiera tę ustawę, czy nie? 
No bo nie chciałbym, żeby pan tłumaczył się z tej 
ustawy w sytuacji, kiedy pan jej nie popiera. I to jest 
wstępne pytanie.

Kolejne pytanie, które mam, także dotyczy kwestii 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Czy we-
dług pana oceny ona funkcjonowała dobrze, czy źle? 
Co jest powodem tego, że ona przestaje funkcjonować 
w świetle tej ustawy?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze, proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Panie Marszałku! Art. 13 tej ustawy mówi 

o tym, że pracownicy i rady, i Biura Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa zostaną przeniesieni do 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Oczywiście my w ministerstwie podejmiemy wol-
ną decyzję na temat tego, w jakiej strukturze or-
ganizacyjnej wewnątrz ministerstwa będziemy te 
zadania kontynuować. Ja bardzo wyraźnie chcę 
podkreślić, że zadania, które powinny pozosta-
wać przy rządzie, a które dotąd wypełniała Rada 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, nadal będą 
wypełniane przez rząd. W związku z tym z do-
świadczenia wielu tych pracowników będziemy 
chcieli skorzystać.

Pytanie, czy popieram ten projekt…
(Senator Bogdan Borusewicz: A ilu pracowni-

ków?)
Trzydziestu paru pracowników biura.
Pytanie, czy popieram ten projekt… Panie 

Marszałku, pan w panoramie czy w scenie politycznej 
bardzo dobrze się orientuje i pan wie, że poza tym, 
że jestem ministrem w rządzie, jestem posłem Prawa 
i Sprawiedliwości, a projekt jest poselski i został zgło-
szony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. 
Tak więc odpowiedź jest oczywista: tak, popieram 
ten projekt, głosowałem za tym projektem w Sejmie 
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(senator S. Rybicki) w trakcie debaty sejmowej, a teraz  były ponowione 
jako poprawki… Ale nie mówię, że w sensie mery-
torycznym, tylko logicznym.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Panie Senatorze, sprowokował mnie pan do odpo-

wiedzi, o jakiej marzyłem – marzyłem, żeby wreszcie 
na takie pytanie odpowiedzieć. Bo rzeczywiście spo-
tykam się z panem w mediach, w audycjach polemicz-
nych, z innymi politykami Platformy Obywatelskiej 
również, i od lat zadaję o to pytanie i ciągle nie rozu-
miem tego, skąd zarzut polityczności stosowany jako 
inwektywa. Wszyscy jesteśmy politykami…

(Senator Jan Rulewski: Ja nie powiedziałem, że 
to inwektywa.)

No nie, ale formułujecie zawsze taki zarzut, że coś 
jest upolitycznione, polityczne i w kontekście nega-
tywnych emocji to jest złe.

(Senator Jan Rulewski: Ja nie powiedziałem…)
W kontekście negatywnej emocji. A ja zawsze 

zadaję politykom pytanie: dlaczego dezawuujecie 
polityczność i opisujecie ją niemalże jak działalność 
przestępczą? Nie rozumiem tego. Ja wchodziłem do 
polityki, do Ruchu Młodej Polski, w którym działał 
też Sławomir Rybicki, z takim przeświadczeniem, że 
aktywność polityczna czy polityka jest działaniem na 
rzecz dobra wspólnego, jest działaniem szlachetnym. 
Powiem więcej: może niektórym z panów senatorów 
umknęła ta wypowiedź, ale obecny papież Franciszek 
powiedział, że polityka jest jedną z najszlachetniej-
szych form uprawiania miłości, w sensie wartości.

(Głosy z sali: Ooo!) (Oklaski)
Naprawdę tak powiedział. W sensie działania 

na rzecz ludzi. I ja tak chcę pojmować politykę. 
Rozumiem jednak, że używacie skrótów myślowych 
i być może chcecie powiedzieć o jakimś upartyjnie-
niu, a nie o upolitycznieniu. Tylko z drugiej stro-
ny… Bo mówicie tu też o demokracji, że werdykt 
demokracji… Pan senator również to przyznawał. 
Proszę się na ten werdykt nie obrażać. Ja uważam, 
że takie instytucje jak prezydent Rzeczypospolitej, 
Sejm Rzeczypospolitej i Senat Rzeczypospolitej są 
godne szacunku, wynikają z mandatu demokratycz-
nego, są reprezentacją suwerena, czyli narodu i mają 
prawo wybierać takie instytucje jak Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji, a niedługo –Rada Mediów 
Narodowych i Kolegium IPN, bo są do tego upoważ-
nione. A to, że akurat skład tych organów władzy 

wielu pracowników IPN, historyków, budzi to obawy 
i podejrzenia o to, że będzie to narzędzie służące 
pozbywaniu się historyków, którzy mają nieco inne 
poglądy polityczne czy ideologiczne niż sprawujący 
obecnie władzę.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Panie Senatorze, etyka podejrzliwości nie jest mi 

bliska, ja się nią raczej nie kieruję. I nie potrafię od-
powiedzieć na to pytanie. Państwo musieliby chyba 
zmienić jakieś procedury co do obrad, żeby była moż-
liwość zadawania pytań posłom wnioskodawcom.

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

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, postawiłem mocny zarzut upo-

litycznienia i znajduję w tej ustawie dowody tego. 
W poprzedniej ustawie prezes IPN, jak również 
urzędnicy IPN – bo to są urzędnicy – mieli zakaz 
uczestnictwa w partiach politycznych. A w obecnej 
ustawie dopuszczacie to, że prezes IPN może być 
funkcjonariuszem lub członkiem partii politycznej. 
Jak odpowie pan na ten zarzut, że usiłujecie zawłasz-
czyć IPN w oparciu o partyjne koligacje?

Drugie…
(Senator Czesław Ryszka: Może to odnieść do 

Platformy…)
Drugie pytanie, o środki budżetowe. Ta ustawa 

wchodzi w życie za parę godzin – przepraszam, że 
tak to trochę skracam – zaś środki budżetowe prze-
znaczone na komisję… Co się z nimi dzieje? Czy one 
będą przekazane i jakim prawem – bo w przepisach 
przejściowych nie ma o tym mowy – do IPN, który 
przejmuje szereg zadań?

Trzecie pytanie. Likwidacja rady, to, co powie-
dział pan senator Borusewicz…

(Rozmowy na sali)
Co z radą pamięci, z tym ciałem społecznym? 

Przypominam, że pan doktor Kunert był w tej radzie 
16 lat, nie tylko był jej sekretarzem.

I trzecie pytanie. Jaki jest pański stosunek do po-
prawek, które były zgłaszane, proponowane przez IPN 
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(sekretarz stanu J. Sellin) liczbę wątpliwości. Po pierwsze, najpierw proszę mi 
powiedzieć, co to znaczy, że mogłem pójść do wo-
jewody i poprosić o ekshumację zwłok mojego bli-
skiego, który jest na cmentarzu w Starobielsku. To po 
pierwsze. Jakim sposobem… Bo tego nie wiedziałem, 
że wojewoda może coś takiego załatwić.

Drugie pytanie: dlaczego w ogóle nie przyjęto 
żadnych wniosków, które złożyła Federacja Rodzin 
Katyńskich? Bo one zostały złożone.

Panie Ministrze, nie wiem, gdzie pan jest, nie wi-
dzę pana…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Ja się 
konsultuję.)

Aha, konsultuje się pan. Dobrze. Ale pan, konsul-
tując się, rozumie, co ja mówię, tak?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Tak.)

Dobrze. To w takim razie ja pytam, dlaczego nie 
zostały w ogóle przyjęte do wiadomości zastrzeżenia 
Federacji Rodzin Katyńskich, mimo że zostały one 
złożone do wszystkich możliwych organów, w tym 
do marszałka Sejmu, i nie były w ogóle… mimo 
że jest potwierdzone, że zostały przyjęte. To jest 
problem.

Następna sprawa, która budzi nasze najwięk-
sze obawy. Będę o tym mówił też w wystąpieniu 
w trakcie następnej części. Jesteśmy zaniepokoje-
ni, i mówię to w imieniu całej federacji – o której 
mówi się, że jest podzielona, co jest nieprawdą 
– dwoma bardzo niebezpiecznymi w naszym po-
jęciu artykułami, które weszły do ustawy w ja-
kimś innym trybie, nie wiem dokładnie w jakim 
i kiedy. A mianowicie chodzi o to, że prezesowi 
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przysłu-
guje prawo zarządzenia ekshumacji zwłok z grobu 
wojennego i przeniesienia ich do innego grobu. Czy 
mam rozumieć to tak, że ekshumacji zwłok z grobu 
wojennego w Polsce i za granicą? Bo jest też na-
stępny fragment, który wzbudza nasz opór: prezes 
Instytutu Pamięci Narodowej wskutek umotywo-
wanej prośby rodziny – tu uwaga – lub otoczenia 
osoby pochowanej w grobie wojennym bądź prośby 
instytucji społecznej może zezwolić na ekshumację 
zwłok z grobu wojennego i przeniesienie ich na inne 
miejsce w kraju lub poza granicami państwa oraz 
na sprowadzenie zwłok z obcego państwa celem 
ich pochowania w kraju w grobie wojennym. Panie 
Ministrze, to budzi nasz bardzo poważny niepokój, 
bo mamy opinie – i te opinie zostawię tu panu lub 
zostawię panu marszałkowi, dostarczę je – opinie 
profesorów, którzy brali udział w ekshumacjach 
i mówią, że tego rodzaju zabiegi są bardzo… no, 
nie są możliwe do przeprowadzania. Szczegóły 
tych opinii podam w moim wystąpieniu. To tyle.

wygląda tak, że wam się to nie podoba… Ale nie 
mówcie z tego powodu, że to jest jakieś upolitycznie-
nie. Ponieważ te organy są polityczne i mają prawo 
do politycznych decyzji. Nie ma w tym nic złego. Wy 
też, jak byliście przy władzy, przez 8 lat korzysta-
liście z tej możliwości podejmowania politycznych 
decyzji. Również wśród waszych haseł wyborczych 
były takie jak „Nie róbmy polityki. Budujmy mosty”. 
I znów w tle takie sugerowanie, że polityka jest czymś 
złym. Proszę zrezygnować z tej retoryki, bardzo o to 
proszę. Bo to też psuje ogląd polityki jako całości 
czy instytucji politycznych jako całości. I być może 
z tego powodu, że my sami, tak się wyrażę, pluje-
my do własnego ogródka i mówimy, że polityka jest 
czymś złym, opinia publiczna ma takie złe zdanie 
o politykach, o partiach politycznych, o instytucjach 
politycznych. Dbajmy o to, żeby ono było lepsze.

Jeśli chodzi o Radę Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa… Co z Radą Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa? No, po prostu przestaje istnieć. Zadania 
rady częściowo przechodzą do IPN, częściowo prze-
chodzą do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

(Senator Jan Rulewski: O przedstawicielstwie spo-
łecznym, a nie o urzędzie…)

(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: Nie, budżet, pieniądze… 

Przepraszam, Panie Marszałku.)
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Pan senator Fedorowicz, proszę o pytanie.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Powtórzę pytanie pana senatora Rulewskiego, na 
które pan minister był łaskaw nie odpowiedzieć, czyli 
pytanie o budżet, jaki będzie. Bo ustawa wchodzi…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Od razu 
mówię, że nie odpowiem na to pytanie.)

Aha.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: 
Naprawdę, wymyślcie jakąś procedurę, żeby można 
było pytać o to posła sprawozdawcę.)

Aha, dobrze. W takim razie… Nie, bo to nie było 
moje pytanie.

Ja mam pytanie… Chciałbym, żeby pan mi ła-
skawie wyjaśnił… Reprezentuję tutaj stowarzysze-
nie Federacja Rodzin Katyńskich, bo należę do sto-
warzyszenia, no i oczywiście mamy tutaj ogromną 



80

17. posiedzenie Senatu w dniu 11 maja 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni  

przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

– że minister właściwy czy prokurator ma prawo bez 
zgody rodziny…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Proszę 
znaleźć ten przepis, bo ja go…)

…doprowadzić do ekshumacji. Ja cytuję tutaj in-
formacje prasowe.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:

Ja nie wiem, jakie informacje prasowe pan sena-
tor cytuje. Ja proponuję skupić się na prawie, które 
procedujemy.

(Senator Jerzy Fedorowicz: To znaczy…)
To, co dotąd było uprawnieniem wojewody, będzie 

uprawnieniem prezesa IPN. To jest lepsze czy gorsze 
rozwiązanie?

Senator Jerzy Fedorowicz:
Moim zdaniem to jest gorsze, ale…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: No to 
się nie zgadzamy.)

No, Panie Ministrze, pan wygłosił swoją teorię, 
która mnie się podoba, teorię polityka… My mówi-
my, że instytucja publiczna zostaje upartyjniona – 
prawda? Tak rozumiemy te słowa. Rzeczywiście nie 
używajmy słów: polityka, upolityczniona. No, ale 
załóżmy, że nie będzie… Idzie o to, żeby nie doszło do 
takiej sytuacji – a może się tak okazać – że na skutek 
czyjejś prośby nagle zwłoki naszych bliskich zostaną 
ekshumowane i przetransportowane, przewiezione do 
Polski. A takie niebezpieczeństwo istnieje.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:

Panie Senatorze, zakładam… Taką decyzję będzie 
mógł podjąć, w świetle nowej ustawy, wyłącznie pre-
zes IPN. I zakładam, że będzie on nie mniej odpowie-
dzialny niż kilkudziesięciu czy kilkuset wojewodów, 
którzy w historii Polski w ostatnich latach się przeto-
czyli i którzy takich decyzji nie podejmowali, nawet 
jeśli były takie prośby, a być może były.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator zadał jeszcze 2 pytania. Czy odpo-

wiedź była wystarczająca?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Panie Senatorze, obowiązująca ustawa o gro-

bach i cmentarzach wojennych w art. 4 ust. 1 mówi: 
„Wojewodzie przysługuje prawo zarządzania eks-
humacji zwłok z grobu wojennego i przeniesienia 
ich do innego grobu”. I ust. 2: „Wojewoda wskutek 
umotywowanej prośby rodziny lub otoczenia osoby 
pochowanej w grobie wojennym, bądź prośby insty-
tucji społecznej może zezwolić na ekshumację zwłok 
z grobu wojennego, przeniesienie ich na inne miejsce 
w kraju lub poza granicami Państwa i na sprowa-
dzenie zwłok z obcego państwa celem pochowania 
w kraju w grobie wojennym”. To jest obecnie obo-
wiązujące prawo. Można było z tego prawa korzystać, 
zwracać się do wojewody. Pytanie: czy rozsądniejsze 
jest to, żeby takie wnioski można było składać do 16 
wojewodów o różnych osobowościach, czasami też 
poglądach, a czasami różnych wrażliwościach, czy 
lepiej, żeby to było pod opieką jednego konkretnego, 
odpowiedzialnego za te sprawy wysokiego urzędni-
ka bardzo ważnej, rozsądnej instytucji publicznej, 
którym jest prezes IPN? Wydaje mi się, że to jest 
rozwiązanie o wiele bezpieczniejsze.

Senator Jerzy Fedorowicz:

Panie Ministrze, ja poproszę jednak o wyjaśnienie 
tego, dlatego że czym innym jest to, że wniosek czy 
prośbę składa rodzina, a co innego jest wtedy, gdy 
robi się to bez zgody rodziny. Czy w poprzedniej usta-
wie jest zapis, że można to zrobić bez zgody rodziny?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:

A czy w nowej ustawie jest zapis, że można to 
zrobić bez zgody rodziny?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie wiem, czy jest, 
ale…)

Bo nie ma.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Wychodzi na to, że tego nie ma. Ale my w obecnej 

sytuacji słyszymy – ja tu mówię o faktach medialnych 
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(wicemarszałek G. Czelej) chociażby powstańców listopadowych, styczniowych. 
Z tej ustawy nic nie wynika, jeśli chodzi o to, co się 
będzie z tym działo, kto dalej będzie otaczał opieką 
te najstarsze miejsca pamięci. Być może będzie to 
ministerstwo, tak się domyślam.

I teraz kolejne, trzecie pytanie wynikające z takiej 
drobnej analizy przedsięwzięć, które spadają na in-
stytut pamięci, mianowicie instytut może dalej zlecać 
wojewodzie opiekę nad grobami na jego terenie. Ale 
kto u wojewody technicznie będzie się tym zajmo-
wał? Bo do tej pory miał on oręż w postaci komitetu 
ochrony miejsc. Tam były przelewane pieniądze i to 
było realizowane przez komitet. Ja w dzisiejszych 
strukturach urzędów wojewódzkich nie dostrzegam 
takiego ciała, które by tym się zajęło, bo to wyma-
ga przecież jakiejś wiedzy historycznej itd., itd. Czy 
to jest dobrze tutaj zapisane? Bo może to powinno 
być zlecane w tych oddziałach instytutów pamięci, 
a nie przekazywane dalej tak, jak było poprzednio, do 
wojewody, bo w ten sposób niczego nie zmieniamy, 
a jedynie odbieramy kompetencje. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę o odpowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Szanowni Państwo Senatorowie, moje minister-

stwo zajmowało się tą ustawą tylko w tym zakre-
sie, żeby rozsądnie rozdzielić kompetencje likwido-
wanej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
między IPN a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, więc przykro mi, ale jeżeli nie znajdzie-
cie państwo procedury umożliwiającej wysłuchanie 
intencji tej ustawy w innych punktach i uzyskanie 
odpowiedzi od posła wnioskodawcy, to niestety nie 
zaspokoję waszej dociekliwości, bo nie potrafię od-
powiedzieć na te pytania. 

Jeśli chodzi o rozdział kompetencji, to słusznie… 
Pan senator powiedział, że intuicyjnie to wyczuwa. 
Tak. Rzeczywiście tak jest. Ten rozdział kompetencji 
jest mniej więcej taki, że IPN dalej ma odpowiadać 
za poszukiwania, ekshumację, zabezpieczenie szcząt-
ków, badania, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego za ochronę miejsc, które trzeba upa-
miętnić, samo upamiętnienie, formę upamiętnienia, 
a także za propagowanie tych miejsc i budowanie, 
na podstawie historii miejsc związanych z pamięcią 
i męczeństwem, elementów polityki historycznej czy 
polityki pamięci. Taki jest rozdział zadań między IPN 
a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wynikający z tej ustawy. 

(Senator Jerzy Fedorowicz: Czy pan pamięta, ja-
kie ja zadałem pytania? Bo ja też już zapomniałem.) 
(Wesołość na sali)

Proszę o zadanie pytania panią senator Zdrojewską.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Ministrze, ja chciałabym zapytać 

o taką rzecz. Zarówno pan, jak i przedtem pan senator 
Żaryn mówiliście o dobrych intencjach wzmocnie-
nia instytutu, poszerzenia jego kompetencji itd., itd., 
a my mówimy jednak o upartyjnieniu. Ja chciałabym 
zapytać właśnie o to, jak do tych dobrych intencji ma 
się fakt, że uprościliście państwo, właściwie zaniżając 
kryteria, sposób wyboru prezesa, wprowadziliście 
państwo zwykłą większość głosów w Sejmie, co 
w obecnej sytuacji politycznej oznacza de facto, że 
będzie to partyjny kandydat i może go wybrać jed-
na partia zasiadająca w Sejmie posiadająca zwykłą 
większość. Jeszcze w dodatku dyrektor będzie musiał, 
jeśli chodzi o stu pracowników, o sto stanowisk, jakby 
dodatkowo się konsultować, czego do tej pory nie 
było, ponieważ dyrektor jednak miał dużo większą 
niezależność. Chciałam zapytać właśnie o intencje 
i o to, dlaczego wprowadziliście państwo zwykłą 
większość, powodując, że będzie to kandydat jednej 
partii. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Poproszę o kolejne pytanie pana senatora 

Bonisławskiego.

Senator Ryszard Bonisławski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałem zadać pytanie bardziej techniczne. 

Przez wiele lat działałem w Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich, a później jako doradca u wo-
jewody też zajmowałem się takimi sprawami. W tej 
chwili wojewoda zostanie pozbawiony wojewódz-
kiego komitetu ochrony miejsc pamięci. Tam zwykle 
pracowało kilka osób, które zajmowały się groma-
dzeniem dokumentów, przeprowadzeniem jakichś 
przetargów ofertowych etc. Co będzie z tymi pra-
cownikami? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. W tej ustawie jest napisane, że 
funkcją instytutu pamięci, jedną z wielu, oczywiście 
będą badania naukowe, ale prowadzone nad porozbio-
rową historią Polski. Ja chciałem zapytać o taką rzecz. 
Do tej pory komitety ochrony miejsc pamięci zajmo-
wały się miejscami pamięci począwszy od insurekcji 
kościuszkowskiej, roztaczały opiekę nad cmentarzami 
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(sekretarz stanu J. Sellin) Senator Jerzy Wcisła:

Panie Ministrze, nim zadam pytanie, podzielę się 
króciutką refleksją. Mówił pan o pięknie polityki, 
o potrzebie jej afirmacji, o wartościach politycznych. 
Ja też uważam, że polityka to szlachetne działanie. 
Jak tak pana słuchałem, to myślałem też o seksie. 
Seks też jest dobry, jest piękny i daje dobre owoce. 
I należy go afirmować. Ale seks to także gwałt – i ta-
kiego seksu chyba nikt nie afirmuje. Zastanawiam się, 
w kontekście zmian tej ustawy, czy nie popełniamy… 
czy wnioskodawcy nie popełniają pewnego gwałtu. 
Ta ustawa powinna nas jednoczyć wokół naszych 
wartości, które będą przedmiotem badań IPN. Więc 
dlaczego, wprowadzając tę ustawę, nie korzystamy 
z mądrości narodu, nie pytamy innych środowisk, 
nawet opozycji parlamentarnej, o opinię na temat tej 
ustawy. Wprowadzacie ją w zasadzie siłami i mądro-
ścią posłów Prawa i Sprawiedliwości. Innych środo-
wisk nie pytacie. To jest pewna forma gwałtu. Co was 
tak dopinguje, żeby tę ustawę przepchnąć waszymi 
siłami i w takim tempie? Tego nie mogę zrozumieć.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
To było pierwsze pytanie.
Proszę o następne. Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Ja się podejmę, Panie Ministrze, próby odpowie-

dzenia na pańskie pytanie o to, dlaczego upolitycz-
nienie tej instytucji, podobnie jak kilku innych, jest 
złe. Bo takie pytanie pan zadał.

Wynika to z głębokiej różnicy, która jest pomiędzy 
państwem a nami, jeżeli chodzi o filozofię polityki 
i filozofię państwa. Mianowicie my uważamy, że nie 
wszystkie instytucje publiczne winny być poddane 
kontroli politycznej, że to, co publiczne, nie jest toż-
same z tym, co polityczne. Żeby funkcjonowało pań-
stwo, musi być też obszar życia publicznego, który do 
państwa nie należy. I na tym polega zasadnicza różni-
ca pomiędzy tym, co rządząca w tej chwili w Polsce 
większość czyni, a tym, co ‒ jak my uważamy ‒ po-
winno być robione. Bo uważamy, że media publiczne 
powinny być poza kontrolą bieżącej polityki…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Przepraszam, 
Panie Senatorze, ale za chwilę będzie czas na dys-
kusję.)

Ale chcę zapytać, zapytam pana ministra o to…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Teraz są pytania 

trwające nie dłużej niż minutę. Bardzo proszę…)
…Podobnie jak Instytut Pamięci Narodowej po-

winien być poza zakresem bieżącej polityki. Dlatego 
chciałbym pana zapytać o to… Bo o efektach już 
mówiliśmy, tzn. jesteśmy w stanie wyobrazić sobie 

Jeśli chodzi o uwagę pani senator Zdrojewskiej, to 
niestety znowu muszę ją skwitować stwierdzeniem, że 
nie ma się co obrażać na werdykty demokracji. Ktoś 
musi wybrać kolegium, kolegium musi zaproponować 
kogoś na prezesa IPN i organ przedstawicielski, wy-
brany przez Polaków, zatwierdza bądź odrzuca tego 
kandydata. Proszę się nie obrażać, że jest to akurat 
organ przedstawicielski, w którym dominuje partia, 
z którą pani się nie utożsamia. No, po prostu taki jest 
werdykt wyborców.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ja tylko ad vocem, 
jeśli można, Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę. 

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja to rozumiem oczywiście. Może sprecyzuję py-

tanie. Jest to jedyny organ państwowy wybierany 
przez Sejm, który dokonuje wyboru zwykłą więk-
szością głosów. I o to pytałam.

Poza tym chciałabym zwrócić uwagę na to, że 
wprowadzenie „większej większości” w takim przy-
padku spowoduje, że będzie poparcie większej części 
reprezentantów społeczeństwa. Dzięki większemu 
poparciu społecznemu dyrektor miałby silniejszy 
mandat do sprawowania swojej funkcji. Tylko taka 
była intencja mojego pytania. A jest to jedyny, o ile 
dobrze się orientuję, tego typu organ w państwie, któ-
ry jest wybierany zwykłą większością głosów przez 
Sejm. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Pani Senator, jestem parlamentarzystą od 11 lat 

i mogę czegoś nie pamiętać albo się mylić – a jeśli tak, 
to proszę mnie od razu skorygować – ale wydaje mi 
się, że rzecznik praw obywatelskich jest wybierany 
zwykłą większością głosów, rzecznik praw dziecka 
jest wybierany zwykłą większością głosów. Jest mnó-
stwo jednoosobowych organów, które są wybierane 
zwykłą większością głosów.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ale to nie jest jed-
noosobowy organ, tylko ogromna instytucja państwa.)

Tak jak IPN jest ogromną instytucją zatrudniającą 
wielu pracowników.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o zadanie pytania pana senatora Wcisłę.
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(senator B. Klich) z połowy kwietnia o połączeniu dwóch muzeów, 
a które się sprowadzały do stwierdzenia, że likwiduje 
się jakieś muzeum. Połączenie było interpretowane 
jako likwidacja. Połączenie to nie jest likwidacja, to 
jest po prostu połączenie.

Pan mówi, że ta ustawa likwiduje IPN. Gdzie pan 
to wyczytał? To jest ustawa nowelizująca działanie 
Instytutu Pamięci Narodowej. Pan mówi, że wywraca 
się tę instytucję, a jednocześnie mówi, że powinno się 
ją modyfikować. To jest kwestia interpretacji. Nikt tej 
instytucji nie likwiduje, ona jest rzeczywiście nowe-
lizowana, modyfikowana, a nie wywracana, jak pan 
raczył powiedzieć. I moim zdaniem jest zmieniana 
w taki sposób, że będzie miała jeszcze większe zna-
czenie dla państwa polskiego, jeszcze większe znacze-
nie dla budowania świadomości historycznej Polaków 
czy też pozycji międzynarodowej Polski w obszarze 
polityki pamięci, polityki historycznej i dostanie do-
datkowe instrumenty. Więc skąd te tezy o likwidacji, 
o wywracaniu tej instytucji, tego nie mogę pojąć.

A skoro już pozwala pan sobie na taką publicy-
styczną uwagę, że nie wszystkie instytucje publicz-
ne winny być poddane kontroli politycznej, i w tym 
kontekście wymienia np. media publiczne, to ja się 
z panem senatorem w 100% zgadzam. I w związku 
z tym poddaję pod refleksję ostatnie 8 lat praktyki 
rządów, z którymi mieliśmy do czynienia w latach 
2007–2015. Bo rzeczywiście te lata były przestrogą 
przed takim działaniem.

(Senator Grażyna Sztark: A kto był prezesem?)
(Senator Jan Rulewski: 8 lat.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania…
(Głos z sali: A kto był prezesem?)
Przepraszam, nie udzieliłem panu senatorowi gło-

su.
Proszę o zadanie pytania pana senatora 

Czerwińskiego.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, ja się w pełni zgadzam z ideą 

tej ustawy i z jej głównymi zapisami. Ale niestety 
niektóre z tych zapisów mogą, w przypadku złego od-
czytania czy wskutek złej woli, doprowadzić wprost 
do absurdu. Ja zacytuję jeden z przepisów wprowa-
dzanych ustawą. On znajduje się już na początku, 
a mianowicie w art. 1, który reguluje zakres przed-
miotowy ustawy. Ustawa reguluje – i czytam wpro-
wadzany pkt 6 – „prowadzenie działalności związanej 
z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc 
oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu 
Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą – i teraz 

skutki tej ustawy. Chciałbym pana zapytać o to, jaki 
jest powód, że wywraca się tak naprawdę do góry 
nogami instytucję, która od 16 lat funkcjonowała 
w Polsce, czyli Instytut Pamięci Narodowej, zamiast 
poddać ją po raz kolejny jakimś modyfikacjom, je-
żeli takie modyfikacje – np. takie, o których senator 
Żaryn wspominał – są potrzebne. Pan odpowiedział 
na pytanie, dlaczego likwiduje się radę pamięci. 

A ja chcę pana zapytać o to, dlaczego w grun-
cie rzeczy przeprowadza się rewolucję w Instytucie 
Pamięci Narodowej. Co Instytut Pamięci Narodowej 
zrobił złego rządzącej w tej chwili większości, że 
należy go poddać takiej rewolucji?

Na tej sali senackiej nie ma nikogo, kto był zwo-
lennikiem likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej. 
Na sali sejmowej po ostatnich wyborach też już nie 
ma nikogo takiego. My regularnie podczas dyskusji 
w Senacie co roku podczas sprawozdania prezesa IPN 
mówiliśmy o IPN z troską…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie 
Senatorze…)

…i to obie strony, i PiS, i Platforma, próbując 
pomóc instytutowi i wesprzeć Instytut Pamięci 
Narodowej. Zatem co takiego się stało, że należy ten 
Instytut Pamięci Narodowej wysadzić w powietrze?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, spotykamy się w Konwencie…
(Senator Bogdan Klich: Zadałem 3 pytania.)
…Seniorów. Możemy zmienić regulamin, tak aby 

pytania trwały nie minutę, tylko 2 minuty albo 3, albo 
5 minut, i namawiam do dyskusji na ten temat. Więc 
albo zmieniamy regulamin i wydłużamy czas pytań, 
albo staramy się trzymać regulaminu. A ponieważ 
nigdy, odkąd jestem senatorem, a od 9 lat nim jestem, 
takiej propozycji nie było, nie słyszałem jej, mam 
gorącą prośbę, abyśmy byli teraz na etapie zadawania 
pytań trwających nie dłużej niż minutę. Za chwilę 
przejdziemy do wypowiedzi i każdy z państwa będzie 
miał 10 plus 5 minut na obszerną wypowiedź. I o to 
chciałbym zaapelować.

Bardzo proszę o odpowiedź, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Panie Senatorze, ja jestem zdumiony tezami, które 

pan postawił. Bo te tezy są tak prawdziwe jak tezy, 
które się pojawiły w debacie publicznej po obwiesz-
czeniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego 



84

17. posiedzenie Senatu w dniu 11 maja 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni  

przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

(senator J. Czerwiński) I teraz pytanie: co się stanie, jeśli omawianą tu 
ustawą nie podtrzymamy aktów wydanych przez 
Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa? Otóż, 
oczywiście, będzie powiedziane, że one nie obowią-
zują. Nie ma rady, nie ma aktu. A co to oznacza? To 
oznacza, że można stawiać dowolne pomniki i że 
mniejszość niemiecka ma wolną wolę w tym zakre-
sie. Panie Ministrze, czy nie należałoby uzupełnić 
tej ustawy o przepis przejściowy, który podtrzymuje 
w mocy akty wydane przez radę? Ewentualnie takie 
akty powtórzyć przez IPN czy ministra kultury…

I ostatnia kwestia, która może wydawać się mar-
ginalna, ale ma znaczenie dla lokalnej społeczno-
ści. W ustawie o Radzie Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa w art. 3 pkt 4 jest wyraźnie wskaza-
ne, że do zadań rady należy sprawowanie funkcji 
opiniodawczej i opiekuńczej wobec muzeów walk 
i męczeństwa. I tu są wymienione te muzea. Jednym 
z nich jest muzeum w Łambinowicach. Podpowiem, 
bo nie wszyscy muszą to wiedzieć, że jest to centralne 
muzeum jenieckie, tak bym to określił, poświęcone 
pamięci jeńców, którzy byli w tychże Łambinowicach 
więzieni. Pytanie jest takie. Skoro my tych muze-
ów w tej nowelizacji nie wymieniamy – to muzeum 
w tej chwili jest pod opieką urzędu marszałkowskiego, 
w którym współrządzi mniejszość niemiecka – to czy 
to muzeum nie straci swojego charakteru centralne-
go miejsca upamiętnienia jeńców nie tylko więzio-
nych w Łambinowicach, ale w ogóle jeńców w czasie 
II wojny światowej, i czy cała uwaga nie zostanie 
skierowana na obóz przejściowy, który był w tychże 
Łambinowicach po II wojnie światowej i w którym 
byli osadzeni przez pewien okres Niemcy, którzy 
potem zostali… Oni może nie byli wysiedleni, wy-
szli z tego obozu samodzielnie do Niemiec na skutek 
umowy poczdamskiej. 

Pytanie brzmi: co z muzeum w Łambinowicach? 
Czy zostawimy taki tekst ustawy bez zmian – wów-
czas ministerstwo kultury bierze to na siebie – czy 
uzupełniamy ten tekst o przepisy dotyczące opieki 
nad tym muzeum?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Po raz trzeci powtarzam, przypominam, że ofi-

cjalnego stanowiska rządu wobec tej ustawy nie ma, 
a ministerstwo zaangażowało się w prace nad tą usta-
wą tylko w zakresie rozdzielenia zadań likwidowanej 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa między 

ważne – a także miejsc walk i męczeństwa innych 
narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 
1990 r.”.

Co to oznacza? Jeśli czytamy to literalnie, to 
oznacza, że ustawa dopuszcza upamiętnianie miejsc 
walk i męczeństwa innych narodów na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. O ile ja dobrze rozu-
miem, to inne narody, które walczyły na naszym 
terytorium… Można tu mówić m.in. o niemieckim 
Wehrmachcie, niemieckim SS, banderowcach z UPA 
– takie przykłady można by mnożyć. Pytanie, czy 
naprawdę o to chodziło. Bo w ustawie, którą uchyla-
my, a mianowicie ustawie o Radzie Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, ten zapis był nieco szerszy, ale 
zdrowy. Była tam mianowicie mowa o bliskich naro-
dowi polskiemu miejscach walk i męczeństwa innych 
narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To 
oznaczało, że można było dokonać selekcji. No, bli-
skie narodowi polskiemu na pewno nie są Wehrmacht, 
SS i banderowcy z UPA. Coś takiego powtarza się po-
tem w następnych zapisach związanych z zadaniami 
IPN. I to jest pytanie pierwsze.

Pytanie drugie dotyczy kwestii przepisów przej-
ściowych. Likwidując Radę Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa i przekazując jej zadania dwóm orga-
nom – IPN oraz ministrowi do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego – nie powiedzieliśmy nic 
na temat aktów, które wydała Rada Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa. Jednym z takich aktów jest uchwała 
z 1995 r., która regulowała bardzo wtedy nabrzmia-
ły problem upamiętnień, które mniejszość niemiecka 
stawiała czy też restaurowała – chociaż tak naprawdę 
to były na ogół odbudowy od nowa – na terenie wo-
jewództwa opolskiego, w których to upamiętnieniach 
mniejszość niemiecka afirmowała właśnie żołnierzy 
SS czy Wehrmachtu. To były pomniki ku czci pole-
głych żołnierzy, a nie ofiar. I we wspomnianej uchwale 
Rady Pamięci Walk i Męczeństwa z 1995 r. – ja jestem 
z Opolszczyzny, więc, można powiedzieć, na bieżąco 
odczuwałem wspomniany konflikt i po części także bra-
łem w nim udział, po wiadomej stronie, antyniemieckiej 
– było wyraźnie powiedziane, że takie upamiętnienia są 
zabronione. Co jakiś czas… Ten konflikt wybuchł na 
nowo w 2004 r. i znowu wybucha na nowo teraz. Akurat 
tak się jakoś złożyło, że kolejny pomnik, który jest…

(Senator Sławomir Rybicki: Czas.)
(Senator Janina Sagatowska: …W debacie.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze, 

ja po raz kolejny proszę o pytanie.)
Ale ja myślę, że pan minister powinien o tym wie-

dzieć. Kolejny pomnik będący przyczyną niezgody 
jest aktualnie analizowany, w lokalnej społeczności, 
w regionalnych mediach. 
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(sekretarz stanu J. Sellin) Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, ja nie bez powodu zadałem py-
tanie o pana stosunek do tej ustawy. Powiedział pan, 
że pan ją popiera, głosował za nią, w związku z tym 
wszystkie te pytania do pana są uzasadnione, bo prze-
cież nie można głosować, jeżeli się nie zna ustawy.

Panie Ministrze, jeżeli chodzi o ekshumacje, to 
ja chcę powiedzieć, że zmiana w tych sprawach jest 
zasadnicza. Otóż poprzednio ekshumacji można było 
dokonywać tylko za zgodą rodziny, a obecnie pre-
zes Instytutu Pamięci Narodowej będzie miał prawo 
wskutek umotywowanej prośby rodziny lub otoczenia 
osoby pochowanej bądź prośby instytucji społecznej, 
podkreślam, instytucji społecznej, zarządzić ekshu-
mację. Stąd obawy stowarzyszeń Rodzin Katyńskich, 
Federacji Rodzin Katyńskich. Czyli to nie jest tak, 
jak pan mówił, że w tej kwestii nic się nie zmieniło.

A pytanie do pana jest takie. Czy pan nie uwa-
ża, że podział kompetencji Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa między 2 instytucje, minister-
stwo i Instytut Pamięci Narodowej, jest rozwiązaniem 
niedobrym? A dlaczego? Ze względów formalnych, 
szczególnie kompetencyjnych. Ta ustawa dzieli, dzieli 
kompetencje, które były w Radzie Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, między 2 instytucje.

I jeszcze jedno pytanie. Ustawa daje ministro-
wi kultury kompetencje w zakresie ogólnej opie-
ki – zaraz to znajdę – nad grobami, pochówkami 
itd. i w zasadzie podmiotem do występowania za 
granicą jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. A dlaczego nie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych? Dlaczego nie ma tu zasady współ-
pracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych? Co 
prawda są tu wymienieni konsulowie, ale przecież 
jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które po-
winno umożliwiać kontakty, wspierać w kontaktach 
z rządami krajów, w których Polska ma groby swoich 
obywateli, ludzi narodowości polskiej. Czy może pan 
powiedzieć, jak ma wyglądać współpraca z MSZ na 
podstawie tej ustawy?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o następne pytanie panią senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja wrócę jeszcze tylko na chwilę 

do kwestii upartyjnienia. Ja też sądzę, że instytucji 
takich jak prokuratura, sądownictwo nie powinniśmy 
upartyjniać, moim zdaniem IPN również powinien 
być wyjęty z tego katalogu.

IPN a ministerstwo. Nie jesteśmy jako rząd ani mi-
nisterstwo wnioskodawcami tego projektu ustawy, 
spróbuję jednak na te pytania odpowiedzieć.

Myślę, że inne narody, których miejsca walk 
i męczeństwa zasługują na upamiętnienie na terenie 
Rzeczypospolitej… To nie dotyczy tylko tych, co do 
których można mieć wątpliwości i które pan senator 
zgłosił. To oczywiste, że chodzi też np. o Żydów, 
którzy walczyli w powstaniu w getcie warszawskim, 
w buncie w Treblince czy w Sobiborze. Chodzi… 
Pan wspomniał jedynie o UPA. Tutaj wrażliwość 
polska rzeczywiście jest naruszana. A chodzi też 
o żołnierzy Petlury, którzy walczyli po właściwej 
stronie z naszego historycznego punktu widzenia, 
czy o cmentarze wielu narodów Europy Środkowej 
rozsiane na Podkarpaciu, ale nie tylko, z czasów 
I wojny światowej, które na ochronę państwa pol-
skiego zasługują. To są groby czy cmentarze napraw-
dę wieloetniczne – wystarczy spojrzeć na nazwiska 
na tych grobach na Podkarpaciu z czasów I wojny 
światowej. Myślę, że to wszystko wymaga opieki 
państwowej i będzie to opieka Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Te uchwały Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa obowiązują 
albo powinny nadal obowiązywać i to będzie troska 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
bo to zadanie przechodzi na Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Jeśli chodzi o Centralne Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach, to jesteśmy – nasza 
ekipa, nowa – po dwukrotnych rozmowach z przed-
stawicielami władz województwa opolskiego w spra-
wie nie tylko podniesienia rangi tego muzeum, ale też 
wzięcia odpowiedzialności za to muzeum przez rząd, 
a nie tylko przez lokalne czy regionalne władze samo-
rządowe. Zmierzamy w kierunku współprowadzenia 
tego muzeum przez Ministerstwo Kultury i władze 
województwa opolskiego. Tam przetrzymywany był, 
choć krótko, rotmistrz Pilecki, tam byli przetrzymy-
wani jeńcy z powstania warszawskiego, tam byli 
przetrzymywani jeńcy z czasów I wojny światowej. 
To muzeum jest, można powiedzieć, ewenementem 
w skali europejskiej i zasługuje na to, żeby opieka nad 
tym muzeum, w tym nad treścią tam eksponowaną, 
była przedmiotem troski nie tylko władz wojewódz-
twa, ale też władz centralnych, czyli Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i w tym kierunku 
zmierzamy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana marszałka 

Borusewicza.
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(senator G. Sztark) się zmieniają. Lepiej, żeby takie decyzje, tak ważne, 
podejmował jeden odpowiedzialny urzędnik państwo-
wy, którym będzie prezes IPN, zarówno samodzielnie 
w uzasadnionych przypadkach, jak i na prośbę ro-
dziny bądź ważnych instytucji społecznych. Tak że 
w tej materii jest po prostu przeniesienie kompetencji 
z wojewodów na prezesa IPN.

Jeśli chodzi o podział kompetencji, o który pan mar-
szałek pytał, to uważam, że teraz, po tych poprawkach, 
które zostały wniesione na etapie prac sejmowych, ten 
podział jest właściwy. Tak jak mówiłem, ekshumacje, 
poszukiwania, badania, identyfikacja są po stronie 
IPN, a zabezpieczenie, upamiętnienie, konkursy upa-
miętniające, pomniki, właściwy kształt cmentarzy, 
budowanie polityki historycznej, polityki pamięci na 
bazie tego elementu polityki historycznej, którym są 
miejsca walk i męczeństwa – to wszystko jest po stro-
nie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pan marszałek zapytał też, dlaczego podmio-
tem w rozmowach z zagranicą jest MKiDN, a nie 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Proponuję jednak 
przynajmniej zacząć – to nie jest łatwe, każde ugrupo-
wanie z siedzących na sali już rządziło – odchodzenie 
od rządu resortowego, bo trzeba od tego odchodzić 
i my jesteśmy zdeterminowani, żeby to robić. W usta-
wie wskazuje się resort wiodący, ale to nie znaczy, że 
jest zakaz współpracy z innymi resortami. Mało tego, 
nic nie zakazuje temu resortowi wiodącemu współ-
pracy z innymi organami państwa, np. z prezydentem 
Rzeczypospolitej, jeśli jego pomoc w jakiejś ważnej 
sprawie byłaby konieczna. Więc proszę przyjąć za do-
brą monetę, że będziemy starali się być w tej sprawie 
w rozmowach z zagranicą skuteczni, a ta skuteczność 
oznacza oczywiście zaangażowanie na naszą prośbę 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wszystkich jego 
zasobów, którymi dysponuje, wszystkich jego kontak-
tów, którymi dysponuje.

Pani senator Sztark pyta, dlaczego nie chcemy 
konsensusu. Ale z tego, co tu usłyszałem, wynika, 
że była zachęta do konsensusu. Po prostu do niego 
zachęcamy. W związku z tym, że jest przekonanie 
po tej części sali, że to jest dobra ustawa, ta część sali 
zachęca do konsensusu.

(Wesołość na sali)
Pani też pytała o to, czy jakieś propozycje zmian 

zostały uwzględnione. Na etapie prac sejmowych kil-
kadziesiąt zmian zostało uwzględnionych, również 
zmiana istotna, która była wnoszona przez opozycję, 
czyli że nowy prezes IPN ma być wyłaniany w drodze 
konkursu. To też zostało uwzględnione.

Ale jeśli chodzi o prokuraturę, tutaj nie dysponuję 
dużą wiedzą. Zdradzę, że na sali siedzi przedstawiciel 
rządu, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, 
więc może on będzie bardziej władny, żeby na to 
pytanie, co do tej części nowelizowanej ustawy od-
powiedzieć.

Panie Ministrze, mając możliwość osiągnięcia 
konsensusu podczas prac nad tym projektem usta-
wy czy też zmianami do poprzedniej ustawy, którą 
–przypomnę – przyjęliśmy w konsensusie, w bar-
dzo trudnym, ale w konsensusie, dlaczego państwo 
zrezygnowaliście z takiej możliwości? Dlaczego, 
skoro tak jak powiedział pan profesor Żaryn, w tej 
sali i w sali sejmowej znajdują się osoby, które są na 
pewno w przewadze i które chętnie poparłyby i te 
zmiany, i tę ustawę, państwo celowo rezygnujecie 
z możliwości uzyskania takiego konsensusu?

I drugie moje pytanie. Czy w związku z tym… 
Bo mimo że to był projekt poselski, wystąpiliście 
państwo o konsultacje. Moje pytanie dotyczy tego, 
czy jakakolwiek propozycja zmian w tym projekcie 
została uwzględniona.

I kolejne pytanie. Chodzi mi o prokuratorów 
w IPN. Pewnie pan powie ponownie, że pan odpo-
wiada tylko w tym wąskim zakresie dotyczącym 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
ale jest pan reprezentantem rządu, w związku z tym 
zapytam pana. 

Czy zostały ustalone kompetencje czy podległość 
prokuratorów, którzy są zatrudnieni w IPN? Czy to 
będzie podległość prezesowi IPN, czy podległość 
prokuraturze? Czy to zostało uwzględnione w tej 
ustawie? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Odpowiadam panu marszałkowi Borusewiczowi.
Panie Marszałku, wyraźnie w obecnie obowią-

zującej ustawie o grobach i cmentarzach wojennych 
są 2 rodzaje uprawnień. Dzisiaj wojewoda może 
samodzielnie zarządzić ekshumację zwłok z grobu 
wojennego i przeniesienie ich do innego grobu i dzi-
siaj wojewoda może to zrobić wskutek umotywowa-
nej prośby rodziny lub otoczenia osoby pochowanej 
w grobie wojennym bądź prośby instytucji społecznej. 
Dokładnie te same uprawnienia dostaje prezes IPN. 
To jest tylko kwestia oceny. Moim zdaniem to jest…

(Senator Czesław Ryszka: Nic się nie zmienia.)
…ruch we właściwym kierunku, bo lepiej, żeby 

takich decyzji nie podejmowali… Bo mogą być różne 
decyzje, jeden wojewoda podejmie taką decyzję, inny 
jej nie podejmie, mówiłem o różnych wrażliwościach, 
o różnych opcjach politycznych wojewodów, oni też 
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(Senator Jerzy Fedorowicz: Czekajcie, bo nie sły-
szymy naszego marszałka.)

Ja chciałem właśnie nawiązać do tego, co mówiła 
pani senator. Pani Senator, ja chciałem tylko przypo-
mnieć taki fakt sprzed kilku lat. W pierwszej swojej 
kadencji kandydowałem do Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, byłem kandydatem z Senatu i państwo 
nikogo z opozycji nie uwzględnili ani w Sejmie, ani 
pan prezydent, a ja przegrałem te wybory… Może 
dobrze się stało, bo teraz jestem wicemarszałkiem, 
ale gdy państwo mieli większość, nie widziałem tego 
typu klimatu i troski o to, abyśmy mieli swoją re-
prezentację, nawet jednoosobową, w pięcioosobowej 
Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

(Poruszenie na sali)
(Senator Robert Mamątow: Warto by to pamię-

tać…)
Przepraszam za tę dygresję, ona jest poza proto-

kołem.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale nie powielajcie 

złych zwyczajów.)
Oddaję głos i proszę o pytanie pana senatora 

Fedorowicza.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku, nie chcieliśmy, żeby urzędujący 

polityk był w Krajowej Radzie, a za waszych czasów 
2 senatorów… był senator Boroń i była pani poseł 
Bubula. Ale zamknijmy… oddzielmy grubą kreską 
tę ciemną kartę naszego życia, bo minister Sellin 
przecież też był w Krajowej Radzie.

Panie Ministrze, pierwsze pytanie. Drugie wynik-
nie z odpowiedzi na pierwsze. Pytanie będzie krótkie: 
czy pan podpisał się pod tą… Czy pan jest wniosko-
dawcą tej ustawy jako poseł?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Tam jest kilkadziesiąt podpisów, mój nie był ko-

nieczny.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Pana podpis jest, tak?)
Mój nie był konieczny.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dobrze. To w takim razie, jeśli chodzi o to wszyst-

ko, co pan mówił do tej pory jako przedstawiciel rzą-
du, przeżywa pan déjà vu… Ale niech pan się nie mar-
twi, my też tak mamy przez ostatnich parę miesięcy. 
W związku z tym, że ustawa jest poselska, ale pan 
się pod tym podpisał, proszę mi powiedzieć, dlaczego 
– mimo że wystąpiliście o konsultacje – nie została 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Rozumiem, że jest taka wola pytającego. Ja nie 
powitałem pana ministra, bo gdy zaczynaliśmy roz-
patrywać ten punkt, pana jeszcze nie było. Ale teraz 
serdecznie witam pana.

Proszę o odpowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Co prawda w zastępstwie pana ministra Jakiego, 

ale oczywiście chętnie odpowiem. Przypominam 
sobie ustawę – Prawo o prokuraturze, którą miałem 
okazję jako przedstawiciel wnioskodawców wów-
czas prowadzić. Pamiętam, że prowadziliśmy wie-
logodzinne płomienne dyskusje również na temat 
prokuratury wojskowej i likwidacji… ale nie likwi-
dacji, jeżeli chodzi o prokuratorów IPN. I przypomnę, 
że prokurator generalny dzięki tej ustawie przede 
wszystkim ma większy wpływ na prokuratorów IPN, 
jest prokuratorem praktycznie przełożonym proku-
ratorów, o których dzisiaj mówimy, ma dostęp do 
akt postępowań, może wydawać polecenia, o czym 
też przypominam, o tym rozmawialiśmy. W jakimś 
sensie została zagwarantowana odrębność prokura-
torów IPN. Dotyczy to również wynagrodzenia – 
odpowiadam panu senatorowi, który pytał mnie o to 
w przerwie. Ta odrębność została zagwarantowana. 

Jedyne co wywołuje, powiem szczerze, moje 
wątpliwości – miałem okazję uczestniczyć wczoraj 
w posiedzeniu komisji senackiej – jest uwaga, na 
którą zwróciło uwagę Biuro Legislacyjne. Chodzi 
o propozycję bodaj poprawki nr 6, o to, jakie wymogi 
powinny być stawiane. I tutaj rzeczywiście w przy-
padku tej ustawy te wymogi stawiane prokuratorom 
są troszkę inne niż te zawarte w innych ustawach. To, 
co sygnalizowało Biuro Legislacyjne, jest w moim 
przekonaniu zasadne. I tutaj jeżeli mogę, chciałem 
tylko podzielić się taką uwagą, chodzi, jak mówiłem, 
bodaj o poprawkę nr 6, która została zaproponowa-
na przez Biuro Legislacyjne wśród dwudziestu paru 
poprawek. I jeżeli już, to warto tutaj rzeczywiście 
pochylić się nad propozycją tej poprawki. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania pana senatora 

Fedorowicza. Ale wcześniej, jeżeli państwo pozwolą, 
zrobię taką małą dygresję, bo ciągle przewija się taki 
motyw upolitycznienia…

(Rozmowy na sali)
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(senator J. Fedorowicz) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o zadanie pytania pana senatora Wcisłę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, ja w zasadzie nie chcę zadawać 

następnego pytania, ja rozumiem, że być może szu-
kanie analogii między polityką i seksem wybiło pana 
ministra z odpowiedzi na zasadnicze pytanie, które 
chciałem zadać, a chodziło mi o taką sprawę. 

Dlaczego tryb debatowania nad tą ustawą jest tak 
pospieszny, że nie daje nam możliwości skonsulto-
wania zapisów ustawy i zastanowienia się nad nimi 
z innymi środowiskami?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Na ostanie pytanie nie potrafię odpowiedzieć. 

Proszę o to pytać posłów wnioskodawców. Zapadła 
decyzja polityczna, że to jest projekt poselski, zgod-
ny z polskim prawem, zgodny z polską konstytucją. 
Grupa posłów może złożyć dowolny projekt ustawy, 
więc złożyła go i nad nim proceduje.

Czy to uniemożliwia jakąkolwiek debatę? Zdaje 
się, że debatujemy czwartą godzinę, a w Sejmie tych 
debat w komisjach też było dużo, trwały kilkanaście 
godzin. Czy to uniemożliwia debatę? Czy to unie-
możliwia złożenie uwag, zgłoszenie np. tych spraw, 
o które pyta pan senator Fedorowicz? Uwzględnienie 
bądź nieuwzględnianie tych uwag to inny temat. Ale 
czy to uniemożliwia zgłaszanie uwag? Nie, nie unie-
możliwia. Oczywiście wszyscy wiemy, bo jesteśmy 
politykami, że tryb poselski jest trybem szybszym. 
Ale każdy ma do tego prawo, każdy klub, każda grupa 
posłów i każda grupa senatorów ma prawo złożyć 
wniosek legislacyjny w trybie poselskim bądź sena-
torskim.

Panie Senatorze Fedorowicz, jeszcze raz powta-
rzam: nie rodzina decyduje, nie instytucja społecz-
na decyduje, tylko prezes IPN. Oni tylko występują 
z wnioskiem. Jeżeli pan uważa albo podejrzewa, że 
kiedyś może być jakaś nieodpowiedzialna decyzja 
w tej sprawie, to proszę mieć w przyszłości pretensje 
do prezesa IPN. Ja zakładam, że skoro spośród tak 
wielu wojewodów – być może było to kilkadziesiąt 
osób, a być może kilkaset osób się już przez to prze-
winęło – nikt nie podjął bulwersującej decyzji, która 
by wywołała jakąś burzę narodową czy społeczną, to 

przyjęta opinia Federacji Rodzin Katyńskich, która 
została złożona do komisji sprawiedliwości Sejmu. To 
jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, dlatego że to 
jest sprawa zupełnie poza jakąkolwiek polityką, bo 
przecież w Federacji Rodzin Katyńskich są koledzy 
ze wszystkich stron.

I druga sprawa, która jednak w dalszym ciągu 
wzbudza mój niepokój. Teoretyzuję. Jeżeli ktoś 
z bliskich chce ekshumować swojego bliskiego, 
dostaje na to zgodę, to prochy wracają do Polski. 
Ale jeżeli jakaś instytucja społeczna zechce rów-
nocześnie, w tym samym momencie wystąpić o to, 
żeby ekshumować prochy i przenosić bliskiego in-
nej osoby, co jest niestety w przypadku jednego 
i drugiego projektu niemożliwe, to może dojść do 
sytuacji, w której nagle np. z cmentarza w Katyniu 
– powtarzam, na skutek prośby jakiejś instytucji 
społecznej – część prochów lub nawet większość 
zostanie przeniesiona, załóżmy, do Polski, czemu 
Federacja Rodzin Katyńskich oczywiście się sprze-
ciwia. Proszę mi wytłumaczyć, czy moje rozumo-
wanie jest logiczne.

To są dwa pytania, bo na pierwsze już padła od-
powiedź. Drugie dotyczy konsultacji, a trzecie tej 
sprawy.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę jeszcze o zadanie pytania panią senator 

Zdrojewską.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja szybciutko. To nie jest pytanie, tylko 2 uwagi, 

jeśli można ad vocem, do poprzedniej wypowiedzi 
pana ministra i do wypowiedzi pana marszałka.

Pierwszy raz jestem senatorem i pierwszy raz 
zasiadam w parlamencie, więc proszę mnie nie 
włączać do tej grupy, która gdzieś tam coś do tej 
pory robiła. To tylko taka uwaga. Chociaż jestem 
w Platformie, tego się nie wypieram i biorę odpo-
wiedzialność.

A panu ministrowi tylko chciałabym powie-
dzieć, że szybciutko sprawdziłam i np. rzecznik 
praw obywatelskich jest wybierany bezwzględną 
większością, nie zwykłą większością, tak że pa-
mięć pana ministra niestety zawiodła. To tylko 
taka uwaga. Jeszcze w odniesieniu do wszystkich 
organów tego nie sprawdziłam, ale sprawdziłam 
NIK itd., i podejrzewam, że jednak większość tego 
typu organów, tak jak ministrowie czy prezes Rady 
Ministrów, jest wybierana bezwzględną większo-
ścią. Tymczasem w tej ustawie jest zwykła więk-
szość. Dziękuję bardzo.
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(sekretarz stanu J. Sellin) jakiegoś takiego podobnego ciała. Czy może muzea 
tradycji niepodległościowych… Bo nie bardzo wiem, 
kto w tej chwili przejmie zlecenia opieki nad grobami 
w województwie – jako że nie odpowiedział mi pan na 
poprzednie pytanie – tym bardziej że wszystkie do-
kumenty z wojewódzkich komitetów ochrony miejsc 
pamięci przechodzą do instytucji, która jest tu w tej 
chwili procedowana. A więc wojewoda zostaje bez 
niczego, dostanie tylko pewne zadania do wykonania, 
co prawda też nie bardzo wiem, w jakim wydziale. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o pytanie panią senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Panie Ministrze, zwracając uwagę na to, co przed 

chwileczką pan powiedział o ogromnych kompeten-
cjach prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który 
będzie powołany… 

Proszę mi powiedzieć: czy skład komisji kon-
kursowej – bo nie doczytałam się, jaki będzie skład 
komisji konkursowej – rzeczywiście daje gwarancję 
tego, iż dokona ona wyboru absolutnie najlepszego, 
najbardziej kompetentnego i bezpartyjnego prezesa?

(Senator Jan Rulewski: Nie.)
(Głos z sali: No nie ma takiego…)
Tak. No nie, nie, nie ma takiej możliwości…
(Senator Jan Rulewski: Nie ma takiego obowiąz-

ku.)
Ale ja pytam…
(Senator Jan Rulewski: Pan minister już to mówił.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Senatorze Rulewski, proszę nie przeszka-

dzać pani senator w zadawaniu pytań.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
(Senator Czesław Ryszka: Najlepiej, żeby był 

w Platformie, ale… nie ma takiego.)
(Senator Grażyna Sztark: Ale poprzedni też był 

wasz.)
(Rozmowy na sali)

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Odpowiadając na to ostatnie pytanie, jeszcze raz 

powtórzę: ja w swojej działalności publicznej przy-
najmniej staram się nie kierować etyką podejrzliwo-
ści – i zachęcam do tego samego. Ufam w związku 

tym bardziej ta jedna osoba, którą będzie osoba waż-
na, powszechnie znana, na pewno odpowiedzialna, na 
pewno kierująca się zdrowym rozsądkiem, nie podej-
mie jakiejś nieroztropnej i nieodpowiedzialnej decy-
zji. Decyzje są w ręku tej osoby, a nie indywidualnych 
rodzin bądź instytucji społecznych. To wnioski są po 
stronie indywidualnych osób i instytucji społecznych.

Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ja-
kieś wnioski Federacji Rodzin Katyńskich, zdaniem 
pana senatora, nie zostały uwzględnione, bo w tym 
etapie prac nad tą ustawą po prostu nie uczestniczyłem.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Jedno słowo, już nie w formie pytania.
Ja dziękuję panu za to, co pan powiedział w po-

przednim akapicie – a jest to zarejestrowane w pro-
tokole senackim. Słowa urzędującego wiceministra 
i posła, które padają w taki sposób, będą obowiązy-
wać tę osobę, która będzie ewentualnie podejmować 
te decyzje. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Jeszcze pan senator Wcisła. Uzupełnienie pytania, 

jak rozumem. Tak?

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, w takim razie ja zadam pytanie 

inaczej – ja zadam to pytanie panu jako politykowi. 
Czy nie uważa pan, że w przypadku tego typu 

ustaw, które mają charakter bardziej refleksyjny niż 
związany z bieżącą polityką, lepiej by było, gdyby 
konsultacje były maksymalnie szerokie.?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o pytanie pana senatora Bonisławskiego.

Senator Ryszard Bonisławski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja chciałbym 

jeszcze pogłębić swoja widzę dotyczącą podziału 
kompetencji. Bowiem Rada Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa przekazuje wszystkie swoje kompeten-
cje panu, na najwyższym szczeblu, a do nazwy „Rada 
do Spraw Muzeów” dodany jest teraz człon „i Miejsc 
Pamięci Narodowej”. Oczywiście nie wiem, czy ci, 
którzy zajmują się muzeami, będą zadowoleni z po-
większenia swoich kompetencji, ale zakładam, że tak. 

I teraz chciałbym zapytać, czy pan przewiduje 
tworzenie na tym niższym szczeblu, wojewódzkim, 
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(sekretarz stanu J. Sellin) 1944 r. do 31 grudnia 1989 r. i oczywiście zarządza-
nie tymi dokumentami, m.in. przez wydawanie za-
świadczeń lustracyjnych. To jeden pion. Drugi pion 
to ściganie zbrodni nazistowskich i komunistycznych, 
a trzecie zadanie IPN to prowadzenie działalności 
edukacyjnej.

Przyznam się, że dla mnie szczególnie ważne były 
zadania badawcze i edukacyjne IPN, w tym m.in. 
upowszechnianie w kraju i za granicą stanowisk, 
opinii dotyczących najważniejszych dla narodu pol-
skiego wydarzeń historycznych. Myślę, że przez te 
lata dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej znacząco 
zwiększyła się aktywność w upowszechnianiu pol-
skiej historii w kraju i za granicą. Myślę tu zwłaszcza 
o licznych publikacjach, także wystawach w kraju 
i za granicą.

Cenię IPN za to, że wiele udało się osiągnąć, jeśli 
chodzi o wyjaśnianie np. zamachu na życie Jana Pawła 
II, sprawy Obławy Augustowskiej. Czekam na pełne 
wyjaśnienie tragedii w Jedwabnem. Moje uznanie 
budzi również fakt, że Instytut Pamięci Narodowej re-
alizował swoją misję niezależnie od tego, kto rządził. 
Nawet gdy rządził Sojusz Lewicy Demokratycznej, 
jawnie wrogi Instytutowi Pamięci Narodowej, dążący 
do likwidacji instytutu, obniżający jego budżet, to 
instytut nie zjednywał sobie polityków inaczej niż 
efektami pracy.

Pozostając w temacie edukacji historycznej, po-
wiem, że bardzo się cieszę, iż wśród nowych zadań 
instytutu będzie odtąd również przeciwdziałanie roz-
powszechnianiu w kraju i za granicą informacji oraz 
publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, 
krzywdzących lub zniesławiających Polskę. Mam 
tu na myśli zwłaszcza fałszywe oskarżanie Polski 
o udział w zbrodniach Holokaustu, czyli o tzw. kłam-
stwo oświęcimskie.

Chciałbym, aby IPN w nowej formule o wiele sze-
rzej informował o metodach, miejscach i sprawcach 
zbrodni popełnianych przeciwko narodowi polskie-
mu, a także wspierał przedsięwzięcia społeczne ma-
jące na celu kreowanie patriotyzmu i tożsamości na-
rodowej. Inaczej mówiąc, Instytut Pamięci Narodowej 
powinien być główną instytucją polityki historycz-
nej państwa realizowanej wspólnie z Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Edukacji historycznej będzie z pewnością służy-
ło rozszerzenie zakresu badań nad likwidowanym 
zbiorem zastrzeżonym. Przechowywane w tym 
zbiorze akta, oczywiście po ewentualnym utaj-
nieniu materiałów zagrażających bezpieczeństwu 
państwa, powinny zostać upublicznione. Polacy 
mają prawo znać prawdę o ludziach, którzy już 
w nowej, suwerennej Rzeczypospolitej, po 1989 r., 
zamiast służyć państwu polskiemu, wysługiwali 
się obcym rządom, a także nieuczciwie budowali 
własne majątki.

z tym, że skład komisji konkursowej będzie taki, że 
nie będzie pani miała zastrzeżeń do obiektywizmu 
oceny i do wyboru odpowiedniej osoby do kierowania 
tą instytucją.

Jeśli chodzi o muzea, to ja zwrócę uwagę pana 
senatora na to, że mamy różnego rodzaju muzea. 
Są muzea, które prezentują dzieła sztuki, są mu-
zea prezentujące sztukę współczesną, są muzea 
narracyjno-historyczne, ale są też muzea, które 
są miejscami pamięci narodowej. Dlatego chcieli-
śmy to zrobić, zadbaliśmy o to, żeby pod opieką 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
były miejsca pamięci narodowej, ponieważ np. pod-
ległe nam Muzeum Auschwitz-Birkenau jest miej-
scem pamięci narodowej, podległe nam Muzeum 
Stutthof jest miejscem pamięci narodowej, podległe 
nam muzeum na Majdanku jest miejscem pamię-
ci narodowej. Planujemy wziąć odpowiedzialność 
za Treblinkę, przejąć to od Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach, planujemy zbudować też filię Majdanka 
w Sobiborze. To są wszystko miejsca pamięci na-
rodowej. W pewnym sensie Muzeum Żołnierzy 
Wyklętych w Ostrołęce też można traktować jako 
miejsce pamięci narodowej. To są tego rodzaju mu-
zea i siłą rzeczy, chcemy, żeby było tak, jak jest do-
tąd, że za takie miejsca odpowiada minister kultury 
i dziedzictwa narodowego.

Jeśli zaś chodzi o uwagę o uspołecznieniu na po-
ziomie regionalnym troski o te miejsca i ewentualnym 
poszukaniu jakiejś procedury bądź nawet struktury, 
która by nam pomogła w realizowaniu tej troski, to 
ja tę uwagę po prostu przyjmuję. Myślę, że to jest 
kwestia niekoniecznie rozwiązania legislacyjnego, 
ale po prostu zwykłej polityki, którą ministerstwo 
już uprawia.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Ryszkę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku. Myślałem, że się już 

dzisiaj nie doczekam.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 

Ministrowie!
Należę do posłów, którzy 19 stycznia 1999 r. 

powoływali do życia Instytut Pamięci Narodowej. 
Podkreślaliśmy wówczas zdecydowanie, że do za-
dań IPN należy gromadzenie dokumentów organów 
bezpieczeństwa państwa sporządzonych od 22 lipca 
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(senator C. Ryszka) urzędniczy i środki w budżecie na zajmowanie się 
tzw. grobownictwem, w tym utrzymanie cmentarzy 
wojennych, także tych poza granicami Polski. Ustawa 
stanowi, że to wszystko przechodzi teraz do IPN 
i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Nie mówi się tam np. o przekazaniu do IPN dokumen-
tacji dotyczącej ewidencji grobów wojennych. Może 
powstaną jeszcze inne wątpliwości. Ale tu znajduje się 
właśnie pole zainteresowania ministerstwa i Instytutu 
Pamięci Narodowej. 

Dodam również, że przy IPN zostanie utworzo-
na baza materiału genetycznego ofiar represji tota-
litarnych czy czystek etnicznych. Będą w niej prze-
chowywane dane, informacje o krewnych ofiar oraz 
zwłokach lub szczątkach osób, które straciły życie 
wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym 
lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicz-
nych od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to w praktyce 
okaże się, czy wszystkie zmiany w ustawie są traf-
ne. Wiem, że protesty opozycji budzi wybór preze-
sa IPN, o czym tutaj było głośno, a także wybór 9 
członków kolegium – 5 wybieranych przez Sejm, po 
2 przez Senat i prezydenta. Ale nie błądzi tylko ten, 
kto nic nie robi. Dobre zmiany nie zawsze spełniają 
oczekiwania wszystkich stron. Pozwólmy jednak, by 
lepiej umocowany w ustawie prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej mógł w przypadku wątpliwości osobiście 
decydować i w ten sposób wypełnić zadania nałożone 
na jego barki przez parlament.

Panie Marszałku, pojawiały się w dyskusji pyta-
nia, co z pracownikami Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, w związku z czym chciałbym zgłosić 
poprawki. I tak w art. 22 przepis końcowy dotyczący 
wejścia ustawy w życie… Tu proponuję 2 zmiany. 
W pkcie 1 po wyrazach „art. 13” dodaje się wyrazy 
„i art. 10 ust. 3 i 4”. W pkcie 2 wykreśla się wyrazy 
„i 3” oraz po wyrazach „art. 15” dodaje się wyrazy 
„art. 17 ust. 4”. Poprawki te…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął.)
Pierwsza poprawka umożliwi wcześniejsze wej-

ście w życie przepisu dotyczącego ustanowienia li-
kwidatora biura rady tak, aby w okresie do wejścia 
w życie całej ustawy mógł on sprawnie przeprowa-
dzić czynności likwidacyjne oraz przygotować dane 
finansowe wymagane do przygotowania projektu 
rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie 
przeniesienia planowanych dochodów i wydatków 
budżetowych pomiędzy częściami budżetu państwa. 
A poprzez dodanie w pkcie 2 wyrazów „art. 17 ust. 4” 
umożliwi się ministrowi kultury i dziedzictwa naro-
dowego przejęcie zadań wynikających z umów mię-
dzynarodowych po zakończeniu działalności rady 
i biura, a nie już w okresie vacatio legis, kiedy to rada 
i biuro funkcjonują i na bieżąco prowadzą sprawy. 
Dziękuję za uwagę.

Nowelizacja ustawy ma oczywiście tę najważ-
niejszą przesłankę, dotyczącą rozszerzenia zakresu 
czasowego badań Instytutu Pamięci Narodowej, 
a konkretnie cofnięcia się w czasie aż do 8 listopada 
1917 r., czyli do czasów rewolucji, w wyniku któ-
rej wielu Polaków straciło życie na Kresach. Daje 
to instytutowi możliwość prowadzenia badań oraz 
dokonywania ekshumacji nie tylko w przypadku ofiar 
II wojny światowej, ale w związku z wydarzeniami 
niemal całego XX w. I tu znajduje się clou tej no-
welizacji. Tu jest geneza. A dokładniej mówiąc, tu 
jest geneza likwidacji Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, której kompetencje ma przejąć Instytut 
Pamięci Narodowej, a dużą ich część przejmuje także 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Najkrócej mówiąc: włączenie dotychczasowych dzia-
łań rady do kompetencji IPN pozwoli m.in. na inicjo-
wanie i koordynację działalności związanej z upa-
miętnieniem historycznych wydarzeń, miejsc oraz 
postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu pol-
skiego w kraju i zagranicą. Ustawa wprowadza w tym 
temacie np. możliwość prowadzenia wspomnianych 
prac na podstawie przepisów kodeksu prawa karne-
go. Konkretnie w przypadku odnalezienia szczątków 
ofiar w każdym postępowaniu będzie prowadzone 
śledztwo przez prokuratora Głównej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. To spowo-
duje, że procedury ekshumacyjne będą znacznie szyb-
sze i dokładniejsze niż prowadzone dotychczas przez 
radę w trybie administracyjnym.

Skoro do zadań Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa należało sprawowanie opieki nad 
miejscami walk i męczeństwa Polaków – grobami, 
cmentarzami wojennymi – popularyzowanie miejsc, 
wydarzeń i postaci historycznych, to kompetencje 
IPN i rady w dużym stopniu dublowałyby się. Tak 
IPN, jak i rada zajmują się martyrologią narodu pol-
skiego w zakresie upamiętniania miejsc pochówku 
i czynią to w sensie zarówno archiwalnym, jak i ba-
dawczym. Dlatego skoncentrowanie w jednym miej-
scu wysiłków na rzecz jednolitej i wyraźnej polityki 
historycznej z pewnością odbędzie się z korzyścią 
dla polskiego państwa i świadomości historycznej 
Polaków.

Wiem, wiem, eksperci wskazują, że to połącze-
nie wiąże się z wieloma konsekwencjami, których 
w omawianej tu ustawie do końca nie rozwiązano, 
ponieważ nie znamy jeszcze wszystkich skutków tego 
połączenia. Wspomnę np., że kwestie tzw. grobow-
nictwa wojennego należą do ustawowej kompetencji 
administracji rządowej, do wojewodów, a IPN nie 
jest organem władzy wykonawczej i zgodnie z usta-
wą powinien być od niej niezależny. Czyli, mówiąc 
najprościej, to wojewodowie posiadają cały aparat 
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(Senator Robert Mamątow: Nie zapominajmy 
o zmianach po 2010 r…)

(Senator Grażyna Sztark: Dobra zmiana.)
Panie Marszałku, ja bym poprosił, żeby nie prze-

szkadzano…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o nieza-

bieranie głosu bez… Przepraszam…)
I ten konsensus w tej chwili niszczycie. Bo ta in-

stytucja będzie postrzegana jako instytucja jednej 
partii, jako narzędzie jednej partii. I powinniście to 
zrozumieć.

(Senator Czesław Ryszka: Ale może wybierzemy 
kogoś z Platformy.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o nieza-
bieranie głosu bez…)

(Senator Robert Mamątow: Dobra zmiana, dobra 
zmiana.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o ciszę.)
Panowie Senatorowie Ryszka i Mamątow, ja wam 

nie przeszkadzam i prosiłbym o jakąś odrobinę kul-
tury, a pana marszałka o odliczenie mi tego czasu po-
święconego na uspokajanie tych 2 panów senatorów.

(Senator Czesław Ryszka: Szare komórki mi wy-
mierają.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie 
Senatorze…)

(Senator Grażyna Sztark: Nam już wymarły.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale od czego innego.)
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie 

Senatorze…)
Wrócę do tej ustawy. Do tego likwiduje się Radę 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. I mam po-
dobne pytanie: o co tu chodzi? Czy ta instytucja źle 
funkcjonowała? Czy były do niej jakieś poważne za-
rzuty? Ona stworzyła szereg cmentarzy na terenach, 
na których Polacy zostali zamordowani. W Rosji, 
gdzie była do tego olbrzymia niechęć, zajęła się re-
nowacją i dokonała renowacji Cmentarza Orląt we 
Lwowie, przecież na terenie bardzo niechętnym tej 
renowacji. Udało się to zrobić i to robiła ta instytu-
cja, nie ktoś tam, tylko ta instytucja i szefowie tej 
instytucji. I teraz likwidujecie tę instytucję, nie wia-
domo dlaczego. Zapewne chodzi też o personalia. 
I to są sprawy zasadnicze. Ale muszę powiedzieć, 
że przy okazji tej zmiany ustawy wprowadzacie 
przepis, który jest przepisem zapowiadającym in-
gerencję w badania naukowe i publikacje, szczegól-
nie w publikacje, które z IPN tworzy ministerstwo 
prawdy, czyli instytucję, która będzie ustalała, jaka 
jest wykładnia, jaki ma być przekaz na zewnątrz. 
W art. 53a ust. 1 pkt 4, dotyczącym funkcji eduka-
cyjnych instytutu pamięci, mówi się tak: „przeciw-
działanie rozpowszechnianiu w kraju i za granicą 
informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach 
historycznych, krzywdzących lub zniesławiają-
cych”… Zgoda, jeśli chodzi o zniesławiające, ale 

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Zastanawiałem się, po co ta nowa ustawa. Po co? 

Czy IPN źle działał? Czy IPN się nie sprawdził? 
A może obecne władze IPN nie odpowiadają więk-
szości parlamentarnej, czyli PiS? Jeżeli pozytywnie 
odpowiemy na 2 pierwsze pytania, to pozostaje trzecie. 
PiS, Panie Ministrze, kolejną instytucje podporządko-
wuje… upolitycznia, ogranicza miejsca, które miały 
służyć amortyzacji między politykami a działalnością 
instytucji albo w zasadzie je likwiduje. To jest kolejna 
taka zmiana. Panie Ministrze, byliśmy przecież świad-
kami podporządkowania mediów publicznych jednej 
partii. I niech pan nie mówi, że tak było, w związku 
z czym tak też jest. Bo jest choćby różnica między 
Januszem Daszczyńskim a Jackiem Kurskim. Obaj 
znamy tych prezesów, obecnego i byłego, ostatnie-
go, czyli Janusza Daszczyńskiego. I jeżeli porów-
namy karierę partyjną Jacka Kurskiego i Janusza 
Daszczyńskiego, to zobaczymy, w jakim kierunku ta 
zmiana idzie. A poddanie ministrowi sprawiedliwości 
prokuratury to nie jest upolitycznianie? To jakie to 
ma… Mówicie państwo, że to jest tylko zmiana struk-
tury, zmiana powoływania itd. Nie, to jest poważna 
zmiana jakościowa. A w tym przypadku… Popatrzmy 
na tę ustawę. Radę zamienia się na kolegium. Obniża 
się pozycje naukowe członków kolegium. Poprzednio 
w radzie mieli być profesorowie, samodzielni pracow-
nicy naukowi, a w tej chwili nie.

(Senator Czesław Ryszka: Teraz też będą.)
W tej ustawie kończy się także możliwość wpływu 

instytucji naukowych…
(Senator Czesław Ryszka: Kadencja się kończy.)
…takich jak Polska Akademia Nauk, instytuty hi-

storii PAN, a także innych podmiotów, także Krajowej 
Rady Prokuratury. Czy to wzmacnia pozycję szefa 
IPN, prezesa IPN, który będzie wybierany przez to 
kolegium? Czy przekazanie wszystkich kompetencji 
tym 3 ciałom, Sejmowi, Senatowi i bezpartyjnemu 
prezydentowi, wzmacnia niezależność IPN i jego 
kierownictwa, czy ją osłabia? Dla mnie jest jasne, że 
osłabia. I to jest ten kierunek, ten nurt zmian, które 
PiS wprowadza od początku swojej kadencji.

Ta droga jest niestety kontynuowana. Instytucja, 
która była powołana w drodze konsensusu i współpra-
cy AWS i Unii Wolności 17 lat temu, czyli 2 podmio-
tów, z których wielu posłów i senatorów się wywodzi 
albo przez które przeszli, bo znaczna część Prawa 
i Sprawiedliwości przeszła przez AWS…
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(senator B. Borusewicz) Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Rybickiego.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W swoim wystąpieniu chciałbym poddać ustawę 

krytycznej analizie nacechowanej politycznymi oce-
nami, gdyż uważam, że ustawa może prowadzić nie 
tyle do upolitycznienia, co upartyjnienia tej instytucji, 
która straci tym samym swoją niezależność. Szkoda 
instytucji, która mimo krytyk z różnych stron co do 
swojej działalności trwale wpisała się w poczet in-
stytucji, które ukształtowały w Polsce fundamenty 
demokratycznego państwa prawa.

Ale do rzeczy. Po pierwsze, sposób wyłaniania 
naczelnych władz instytutu. Prezes IPN ma władzę 
szczególną – na mocy ustawy to on odpowiada za spo-
sób zarządzania instytucją, powołuje na stanowiska, 
autoryzuje projekty. Jest to konstrukcja przypomina-
jąca ministerstwo. Wszyscy wyżsi urzędnicy IPN są 
mianowaniu przez prezesa – wyjątkiem jest główna 
komisja – i tylko on ponosi odpowiedzialność przed 
kolegium IPN i przed Sejmem. A zatem to, kim jest 
prezes, jakie ma kompetencje i jaką jest osobowo-
ścią, określa w zasadniczy sposób funkcjonowanie 
całej instytucji. Rada instytutu, teraz likwidowana, 
miała kompetencje opiniotwórcze wobec prezesa, 
nie mogła go jednak do niczego zmusić, chyba że 
poprzez udzielenie wotum nieufności, czyli poprzez 
nieprzyjęcie sprawozdania. Ta zasada ograniczonych 
praw organu kolegialnego nie została w istotny spo-
sób w ustawie zmieniona. Pozycja rady, kolegium 
zależna jest zatem przede wszystkim od względów 
nieustawowych – autorytetu jej członków i ich kompe-
tencji merytorycznych. Wiemy, że rada czy kolegium 
opiniuje m.in. innymi prace poszczególnych pionów, 
może wysuwać postulaty, akceptuje plany badawcze 
lub też nakłania do ich skorygowania. Miarodajność 
rady, kolegium może być wsparciem dla prezesa, 
jednakże może też być w bieżącej pracy lekcewa-
żona. Powołana na mocy poprzedniej nowelizacji 
rada składała się w większości – 7 osób – z kandy-
datów wyłonionych przez środowiska akademickie 
historyków, a czynnik polityczny, czyli Sejm i Senat, 
dokonywał wyboru spośród osób tak wskazanych. 
Podobnie prezydent Rzeczypospolitej wybierał 2 
członków rady, ale z listy przedstawionej mu przez 
Krajową Radę Sądownictwa i samorząd prokuratury. 
Dawało to środowisku naukowemu poczucie wpływu 
na kierownictwo IPN, ale też tworzyło możliwość 
kontaktów i współpracy w sytuacjach codziennych 
– konferencje, projekty badawcze, przepływ wiedzy 
w kontaktach osobistych. W tej konstrukcji można 

nieprawdziwe albo krzywdzące treści historyczne. 
Kto będzie to oceniał? Jak to będzie realizowane? 
Co jest treścią nieprawdziwą, a co jest treścią praw-
dziwą w badaniach historycznych? Historia to nie 
matematyka. Historia to nie matematyka. To jest za-
powiedź cenzury w publikacjach historycznych. To 
jest bardzo niebezpieczny zapis i chcę powiedzieć, 
że niedługo zobaczymy rezultat tego, zobaczymy 
rezultat.

Kwestia następna, także istotna. W IPN, po przyję-
ciu tej ustawy, zostanie zlikwidowane Biuro Edukacji 
Publicznej i powołane zostaną 2 inne biura w miejsce 
Biura Edukacji Publicznej. Co to realnie oznacza? To, 
że likwiduje się biuro, zmienia się stanowiska i po 
prostu można zwolnić tych ludzi, którzy tam pracują. 
Czyli Biuro Edukacji Publicznej jest to miejsce albo 
jest to biuro, z którego PiS jest bardzo niezadowolone. 
Tak? Ci ludzie, a przynajmniej kierownictwo tego biu-
ra, po tej reorganizacji będą musieli otrzymać nowe 
angaże pracy. Czy otrzymają? Czy tu nie chodzi o to, 
żeby tych ludzi i tych historyków, dobrych historyków 
wychowanych w IPN, przez IPN, odsunąć, bo oni nie 
będą przeciwdziałać nieprawdziwym i krzywdzącym 
treściom historycznym? Ja pamiętam, jak w PRL tego 
typu zapisy były realizowane, kto pilnował prawdzi-
wych treści historycznych. Czy o to chodzi, żebyśmy 
powracali do PRL bis? Bedę głosował przeciw tej 
ustawie.

Zgłaszam 4 poprawki, które mają zmienić frag-
menty tej ustawy, które m.in. przywracają radę IPN, 
co według mnie jest rzeczą kluczową, i skreślają za-
pis mogący być podstawą do wprowadzania cenzu-
ry prac naukowych, historycznych. Są tam jeszcze, 
wydawałoby się, drobne rzeczy, ale dość istotne, 
które… Pan mówił, że błędy wyjdą w praniu. No, 
wyjdą, ale jednocześnie stworzą poważne proble-
my. Podnosiłem, że zakres działalności tego nowego 
IPN, nowej instytucji obejmuje okres od rewolucji 
październikowej… Nie wiem, dlaczego wniosko-
dawcy chcą podkreślać tę datę. Mogliby wybrać 
inną. Przecież tak zwana akcja polska to lata trzy-
dzieste. Akcja polska, na którą, jak słyszałem, pań-
stwo się tu powołujecie, akcja polska OGPU, Jeżowa, 
Jagody… To są lata trzydzieste. Przedmiot badań, 
działań IPN ma obejmować z jednej strony czas od 
rewolucji październikowej, a z drugiej od czasów po-
rozbiorowych. No przecież ta ustawa, że tak powiem, 
się rozjeżdża. I takich potknięć wewnętrznych jest 
znacznie więcej. Art. 6 dotyczący prokuratorów… 
Ja nie będę proponował zmiany w tym artykule, 
niech ktoś inny to weźmie na siebie. Ja zgłaszam 
4 poprawki do tej niedobrej ustawy, która kończy 
żywot IPN w dotychczasowym kształcie. Bo tak to 
wygląda, Panie Ministrze. (Oklaski)
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(senator S. Rybicki) (Senator Grzegorz Peczkis: Na jakiej podstawie?)
Ten ostry zarzut uprawdopodobniają 2 ponoć prze-

sądzone kandydatury do kolegium: Andrzeja Gwiazdy 
i Krzysztofa Wyszkowskiego. Osób mi znanych; łączy 
nas wspólnota drogi historycznej na pewnym etapie, 
mam szacunek dla ich dokonań, choć różnimy się 
w tej chwili poglądami. Jest nieprzyzwoitością to, że 
prominentni uczestnicy ruchu opozycyjnego, repre-
zentujący w dodatku jedną frakcję walczącą od wielu 
lat przeciw innym działaczom ruchu, mogą uzyskać 
wpływ na opiniowanie projektów badawczych, które 
dotyczą ich osobiście lub ich konkurentów politycz-
nych. To jest ewidentny konflikt interesów.

Jak wiadomo, odpowiednie kreowanie przeszłości, 
czyli pamięci i tradycji, ma dla PiS zasadnicze zna-
czenie; ja to rozumiem. Wchodzi w miejsce ideologii. 
Ma budzić emocje i stwarzać podział na „naszych” 
i „obcych”. Trudno sobie wyobrazić, by PiS, zawłasz-
czając IPN, zamierzał szanować autonomię badań, 
badaczy, prawdy historycznej, różnych wrażliwości 
i poglądów na znaczenie wydarzeń.

Ponadto nowelizacja znacznie rozszerza zakres 
działania i obowiązków instytutu. Do dotychcza-
sowych pionów działania, czyli archiwów i Biura 
Edukacji Publicznej, oraz 2 pionów prokuratorskich 
dołożono Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
likwidując tę zasłużoną dla Polski instytucję. IPN jest 
już instytucją zbyt dużą do normalnego zarządzania 
z pozycji prezesa – ma prawie 2 tysiące pracowników 
– a dodano mu nowe i bardzo różne zadania, tworząc 
supermoloch biurokratyczny. Sprawne zarządzanie 
nim będzie po prostu niemożliwe.

Należy sobie uzmysłowić, że rada ochrony spra-
wuje opiekę nad cmentarzami wojennymi i miejscami 
pamięci w Polsce i 22 krajach świata, w tym w Rosji, 
Kazachstanie, Iranie. Wszędzie tam są groby polskich 
żołnierzy. Wymaga to współpracy z rządami tych 
krajów, znajomości miejscowych przepisów, dobrych 
stosunków umożliwiających docieranie i prowadzenie 
stosownych prac. Takie zasady działania rada ochrony 
wypracowała przez długie lata, unikając zaangażo-
wania w kwestie będące kontrowersją innego rodzaju. 
Wprowadzanie rady ochrony w ramy instytutu zaj-
mującego się czym innym, nieprowadzącego do tej 
pory systematycznej działalności za granicą, za to 
uwikłanego w spory dotyczące przestępstw wojen-
nych, czyli polityki historycznej, może skutkować 
konsekwencjami zupełnie nieobliczalnymi.

Wysoka Izbo! Warto przy tej okazji zwrócić uwagę 
na kolejny element nowelizacji. Dotąd IPN zajmował 
się materią konkretną: porządkowanie i udostępnianie 
archiwów, badania naukowe, popularyzacja wiedzy, 
lustracja. Teraz ma podjąć rozległe działania w sfe-
rze o innej filozofii działania: budowanie pamięci, 
czczenie bohaterów, kreowanie takich lub innych 
tradycji. A są to działania o charakterze ideotwór-

było dostrzec pewną filozofię. IPN nie jest czymś 
stworzonym przeciw środowisku polskich history-
ków, naukowców. Wiedza o przeszłości jest wspólna, 
a IPN jest miejscem ogólnej debaty o historii, badań 
historycznych, dochodzenia do prawdy, rozumienia 
jej wieloaspektowości, a także miejscem działalności 
edukacyjnej.

Wysoka Izbo! Obecnie ta zależność zostaje zerwa-
na. Rodzi to uzasadnione podejrzenia, że IPN może stać 
się ośrodkiem budowania drugiej historii, innej i opo-
zycyjnej wobec tego, co ustalą badacze w drodze kwe-
rend, opracowań, tworzonych też na potrzeby stopni 
naukowych w ośrodkach akademickich. Lekceważenie 
kompetencji – chodzi o brak progu wyższego wykształ-
cenia w przypadku członków kolegium – przywodzi 
na myśl złośliwą maksymę Lenina, że nawet kucharka 
może być ministrem. W praktyce oznacza to jednak, że 
przynajmniej część kolegium nie będzie miała wiedzy 
o badaniach podejmowanych w innych ośrodkach, nie 
będzie znała dorobku historiografii, nie będzie miała 
wiedzy o regułach uprawiania zawodu i krytyki źródeł, 
ale zostanie uprawniona do opiniowania projektów 
badawczych, zasad archiwizowania zbiorów, reguł 
popularyzacji wiedzy itd.

Kolegium ma być powoływane na skutek swobod-
nego wyznaczenia członków przez Sejm, Senat i pre-
zydenta. W związku z tym wszyscy będą pochodzić 
z nominacji jednej partii, Prawa i Sprawiedliwości.

(Senator Czesław Ryszka: Za 8 lat będzie inaczej.)
Nawet jeśli większość zaproponuje kandydata spo-

za grona swoich przyjaciół, to będzie to osoba, na 
którą PiS musi się zgodzić, czyli wybrać. Oznacza to 
proste przełożenie woli partii na kolegium IPN, tym 
większe, że jego członkowie mogą być pozbawieni 
autorytetu w środowiskach naukowych, zawodowych 
historyków.

(Senator Czesław Ryszka: W PiS nie ma profeso-
rów, ani jednego.)

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze!)
Ten zespół ma wybrać nowego prezesa IPN. 

Oznacza to, że szanse ma jedynie osoba dobrze 
umocowana w PiS. Nikt inny nie ma szans. Konkurs 
zatem jest iluzoryczny, jest listkiem figowym 
przysłaniającym zawłaszczenie IPN przez Prawo 
i Sprawiedliwość. Ustawowa pozycja prezesa IPN 
oznacza, że cały instytut zostanie, przez nominacje 
personalne, a dalej programy badawcze, wydawnicze, 
wystawy, ale też działania na poziomie polityki histo-
rycznej, zawłaszczony przez jedną partię i postawiony 
w kontrze do środowiska naukowego uniwersytetów, 
Polskiej Akademii Nauk. Jest bardzo realne, że będą 
dwie prawdy, dwie historie. Przy czym upartyjnione 
państwo będzie łożyć miliony na propagandę tworzo-
ną wbrew wiedzy historycznej i przeciw niej.
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(senator S. Rybicki) cerkwi na Chełmszczyźnie przez oddziały Wojska 
Polskiego w 1938 r. czy może nawet warunków pa-
nujących w Berezie Kartuskiej? Powstanie niepew-
ność, czy podejmowanie takich tematów jest lżeniem 
państwa i narodu. Trzeba zaznaczyć, że artykuł ten 
nie dotyczy prac IPN, ale całej przestrzeni publikacji 
historycznych w Polsce i poza Polską.

W tym artykule są również inne niebezpieczne 
sformułowania, nieprecyzyjne, niedoprecyzowane, 
np. takie, że IPN formułuje wnioski dotyczące edu-
kacji historycznej. Ale nie sprecyzowano, wobec kogo 
i w jakim trybie. Czy np. ma określać programy na-
uczania w szkołach albo programy telewizji?

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Czas minął, 
Panie Senatorze.)

Panie Marszałku, ale moi poprzednicy – jeże-
li mogę tak powiedzieć, nie wskazując nazwisk – 
przekroczyli czas znacznie, a ja zmierzam do końca. 
Dziękuję bardzo.

Jest wiele innych mankamentów… Nie skorzy-
stano z okazji, aby dopasować granice oddziałów 
IPN do granic administracji terytorialnej. Mają cią-
gle strukturę dopasowaną do granic działania sądów 
apelacyjnych. W związku z tym takie oddziały… Nie 
istnieje oddział świętokrzyski, a Olsztyn jest w struk-
turze oddziału białostockiego. Można było skorzystać 
z okazji, nie skorzystano.

Na koniec kilka słów, które wykraczają poza samą 
nowelizację. W ciągu ostatnich lat ukształtowała się 
praktyka, że IPN był współorganizatorem ważnych, 
często kosztownych konferencji naukowych, a tak-
że współwydawcą lub wyłącznym wydawcą wielu 
cennych wydawnictw; można tu wskazać na opu-
blikowany drukiem stenogram z pierwszego zjazdu 
Solidarności, innym przykładem może być ostatnia 
publikacja „Polska emigracja polityczna 1939–1990. 
Stan badań”, która powstała z udziałem znawców 
różnych zagadnień z wielu ośrodków akademickich. 
I chwała IPN za to, że doceniał również opracowania, 
które powstawały poza IPN, i że wspierał działania 
naukowe poza IPN. Jest tylko obawa, że ta nowe-
lizacja i nowa konstrukcja władz IPN sprawią, że 
będzie się pesymistycznie myśleć o perspektywach 
współpracy takiego rodzaju.

Wysoki Senacie! Obawiam się, że IPN w nowej 
konstrukcji może być instytucją nie tylko realizu-
jącą program ideologiczny PiS, ale też służącą jego 
ekspansji w szkołach, społecznościach lokalnych, 
podbojowi mniejszych ośrodków akademickich 
i spychaniu na margines historii akademickiej kry-
tycznej, analitycznej, zdolnej do komunikowania się 
ze światem zewnętrznym, ukazującej różne punkty 
widzenia, różne nurty, nieaspirującej do indoktryna-
cji obywateli. W myśleniu Prawa i Sprawiedliwości 
o historii widzę wiele elementów myślenia z czasów 
PRL, zwłaszcza jeżeli chodzi o polityczną użytecz-

czym i wychowawczym, wymykające się klarownym 
założeniom metodologicznym związanym z zawodem 
historyka, badacza, naukowca.

Po trzecie, są w tej nowelizacji zapisy, które mogą 
być interpretowane w niebezpieczną stronę, brakuje 
bowiem odpowiedniej precyzji w określeniu, co usta-
wodawca miał na myśli. Np. w art. 11 ust. 7 stwierdza 
się, że pracownikiem IPN może być osoba, która nie 
prowadzi działalności publicznej niedającej się po-
godzić z działalnością IPN. Taki zapis może znaczyć 
nic lub bardzo wiele. Kto ma o tym orzekać? Wedle 
jakich kryteriów? Czy np. osoba krytykująca jakieś 
kontrowersyjne aspekty działań IPN pod nowymi 
rządami zostanie wyeliminowana jako pracownik? 
Czy też odmówi się jej zatrudnienia? Z pewnością 
zapis ten może być wykorzystywany do stłumienia 
wewnętrznej dyskusji nad kierunkami zaangażowa-
nia IPN.

Nowelizacja nie zawiera natomiast mocno ak-
centowanej przy powstawaniu instytutu – sięgnijmy 
pamięcią do czasu powstawania instytutu – zasady 
apolityczności, zakazu udziału pracowników IPN 
w działalności partii politycznych.

(Senator Czesław Ryszka: To wyście Zyzaka wy-
rzucili!)

Otwiera to formalną drogę do upartyjnienia IPN.
(Senator Czesław Ryszka: Zyzaka wyście wyrzu-

cili.)
Panie Marszałku, mogę?
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie Senatorze, 

czy mogę pana poprosić na chwilę do mnie?)
(Głosy z sali: Za ucho, za ucho…)
(Rozmowy na sali)
Kontynuując…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Proszę o kon-

tynuację.)
Wspomniany już art. 53a ust. 1 pkt 4 mówi, że do 

celów IPN należeć będzie przeciwdziałanie rozpo-
wszechnianiu w kraju i za granicą informacji i pu-
blikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, 
krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą 
Polską lub naród polski. Powszechnie jest on interpre-
towany jako narzędzie przeciwstawiania się twierdze-
niom o istnieniu „polskich obozów zagłady”. Jednak 
treść tego artykułu pozwala na o wiele szerszą inter-
pretację. Przede wszystkim dziwi ujęcie w jednym 
punkcie państwa i narodu, jak gdyby było to tożsa-
me. IPN, zgodnie z propozycją, ma objąć kontrolą 
także historię XIX wieku i początków XX wieku. 
Czy zatem nie stanie się niebezpieczne podejmowanie 
tematów nieświadczących dobrze o pewnych grupach 
narodu czy pewnych aspektach działania państwa, 
np. dotyczących dziejów antysemityzmu, propagandy 
ONR i porównania jej do faszyzmu, ale też burzenia 
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(senator S. Rybicki) ry zginął w czasie II wojny światowej, nie dolatując 
do Polski. Taki zbrodniarz, którego dzienniki wy-
daliśmy. Wydaliśmy również np. biografię Adama 
Doboszyńskiego. Jednocześnie wydaliśmy książki 
o Romanie Zambrowskim, o Jakubie Bermanie… 
Podaję już pewne skrajności, ale cała paleta jest oczy-
wiście dużo większa. To nie jest dzieło jednej osoby, 
tylko jest to dzieło wielkiej instytucji, w której dzisiaj 
pracuje około 2,5 tysiąca osób.

I teraz mój zasadniczy sprzeciw, taki z gryma-
sem twarzy, wobec tego, co mówią tutaj państwo 
z Platformy Obywatelskiej. Mimo całego szacunku 
do państwa i do tego, że zapewne tak naprawdę do 
końca tak nie myślicie, nie mogę zrozumieć, dlaczego 
uważacie z definicji, że jakakolwiek demokratycz-
nie wybrana władza w Polsce, w tym przypadku 
Prawo i Sprawiedliwość – a może szczególnie Prawo 
i Sprawiedliwość, skoro wywodzi się, tak jak i wy, 
z pnia solidarnościowego – będzie chciała niszczyć 
dorobek tak pięknej instytucji. (Oklaski) A w całym 
waszym, że tak powiem, pakiecie wystąpień istnieje 
niedopowiedziany, ale przecież czytelny, jednoznacz-
ny zarzut, że np. Jan Żaryn to jest ten, co rozwali 
IPN, ponieważ pracował tam 15 lat i przestał. No, to 
jest jakiś absurd. Albo powiedzcie wprost, że nie za-
wierzacie naszym intencjom, to znaczy uważacie, że 
jesteśmy totalitarystami – ale uprzejmie proszę, żeby 
to udowodnić – albo miejcie jednak odwagę czasem 
przyznać, że wykonujemy jakąś pracę twórczą, która 
to praca twórcza nie polega na tym, że coś niszczymy, 
tylko na tym, że próbujemy to wzbogacić. 

I teraz: dlaczego w przypadku Instytutu Pamięci 
Narodowej jest czas na wzbogacanie? Otóż wypada, 
żeby każda instytucja, tak samo i ta, podlegała czasem 
pewnej refleksji dotyczącej tego, czy przez 15 lat ist-
nienia instytucji pewne zadania powoli nie zaczynają 
się kurczyć i czy przypadkiem nie ma takich zadań, 
co do których życie pokazało, że trzeba je wprowa-
dzić na teren Polski. I pytanie, która instytucja jest 
do tego najlepiej przygotowana. Powtarzam: IPN jest 
instytucją, której nie trzeba było dekomunizować. 
W warunkach niepodległej Polski jest to szalonym 
atutem w przypadku powierzania tejże instytucji 
nowych zadań. I przecież widać wyraźnie intencje 
poselskiej inicjatywy.

Jedna z tych intencji jest następująca. Bardzo wy-
raźnie widać, że pewne działy dotychczasowej dzia-
łalności Instytutu Pamięci Narodowej się wygaszają. 
Niczyja to wina. Np. pion śledczy. Dzisiaj jest ponad 
80 prokuratorów. Po paru latach prawdopodobnie bę-
dzie 70, 60, potem 20. To jest wyraźne wygaszanie. 
Nie dlatego, że to są źli ludzie, źli prokuratorzy, tylko 
dlatego, że istniejemy w biologii. I skutek jest taki, 
jaki jest.

W związku z tym instytucja, o której tu mówimy, 
została poddana refleksji, z pytaniem, czy nie udźwi-

ność i administracyjne wspomaganie określonych 
narracji i nurtów, możliwość kreowania wśród tzw. 
mas wygodnych politycznie bohaterów i usuwania 
w cień innych, budowania wspólnoty przez odcinanie 
się od obcych oraz pobudzanie plebejsko rozumianej 
dumy z naszych. Jest to wizja historii narodowej, bar-
dzo zideologizowanej, a nie państwowej, gdyż historia 
państwa zakłada istnienie wielu…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Panie 
Senatorze…)

…nurtów ideowych, wyważanie między nimi ra-
cji, akcentuje wagę tego, co łączy ponad podziałami, 
i podkreśla znaczenie struktur państwowych integru-
jących społeczeństwo. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję.
Wykorzystał pan czas i zasadniczy, i dodatkowy.
(Senator Sławomir Rybicki: Nie skorzystam.)
Rozumiem, że nie skorzysta pan z czasu dodat-

kowego.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora, 

prof. Żaryna.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Od razu stwierdzę, że chciałbym skorzystać z cza-

su dodatkowego, więc będę się starał nie przedłużać 
swojego wystąpienia.

Muszę oczywiście zacząć od zdania, które 
w moim przypadku jest oczywiste. Byłem pracow-
nikiem Instytutu Pamięci Narodowej od 2000 r. do 
2015 r. włącznie, na bardzo różnych stanowiskach, 
zarówno kierowniczych, jak i głównego specjalisty, 
czyli można powiedzieć, że szeregowego naukowca, 
który sprawdzał się tam ewentualnie ze swoimi talen-
tami. Chciałbym państwu oczywiście i powiedzieć, 
i przypomnieć, że jest to jedna z tych instytucji, nie-
stety nielicznych, które powstały w wolnej Polsce i od 
początku nie musiały być dekomunizowane, bo były 
zdekomunizowane, tzn. istniała wewnątrz Instytutu 
Pamięci Narodowej bardzo szeroka paleta głosów 
i stanowisk. W ciągu tych już ponad 15 lat istnie-
nia IPN zawsze, niezależnie od zmiennej sytuacji 
politycznej, wewnątrz Instytutu Pamięci Narodowej 
była chroniona zasada wyważania racji pamięci hi-
storycznej.

W związku z tym uprzejmie informuję pana 
Rybickiego, że już popełniliśmy ten straszny błąd 
w IPN i wydaliśmy np. dzienniki pana Szpakowicza, 
czyli działacza Obozu Narodowo-Radykalnego ABC 
przed wojną, a podczas wojny cichociemnego, któ-



97

17. posiedzenie Senatu w dniu 11 maja 2016 r.
Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni  

przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw

(senator J. Żaryn) Taką np. widoczną wadą, o której mówił pan 
Rybicki – bardzo się z tego cieszę, bo mogę podłączyć 
się pod tenże głos – jest to, że IPN pozostaje w ana-
chronicznej strukturze terytorialnej. Anachronicznej 
dlatego, że historycznie IPN powstał na bazie Głównej 
Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, która była związana organicznie z pro-
kuraturą, i w związku z tym ten podział prokurator-
sko-sądowy, regionalny i na niższych szczeblach, do 
dzisiaj owocuje takąż strukturą. Będzie – możliwe, 
że będzie, ale my tego nie wiemy, sprawdźmy to – 
mogło to owocować pewnymi napięciami w relacjach 
np. dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
z 3 wojewodami. I ja to rozumiem, to jest zasadne 
jakby zauważenie… A dlaczego z 3 wojewodami? 
Dlatego, że właśnie ten zasięg terytorialny, który jest 
określony, nie współgra z podziałem terytorialnym 
Polski. Może to wywołać pewne napięcia właśnie 
w zakresie zadań, które były do tej pory w Radzie 
Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Zobaczmy, 
na ile prezes IPN da sobie radę.

I podkreślam tę rolę prezesa, ponieważ, proszę 
państwa – znowu to jest moje zdanie, nie sadzę, że 
całego klubu Prawa i Sprawiedliwości – przynajmniej 
moje doświadczenie jako pracownika na różnych 
szczeblach Instytutu Pamięci Narodowej jest…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: 10 minut.)
Dobrze, w tej sekwencji ostatnie zdanie.
Moje doświadczenie jest takie – przy całym sza-

cunku do legislacji – że naprawdę wtórną kwestią jest 
to, w jaki sposób zostanie wybrany prezes Instytutu 
Pamięci Narodowej. Dużo poważniejszą kwestią jest 
to, kto nim będzie. Ale, Szanowni Państwo, to nie 
znaczy, że ten ktoś ma być kimś, kto będzie pantoflem 
jakiegoś innego człowieka. Nie. Proszę spojrzeć na 
dotychczasową historię Instytutu Pamięci Narodowej. 
Jeżeli szukamy jakiejś zasady w historii Instytutu 
Pamięci Narodowej – oczywiście to jest moje zdanie 
i nie musi być podzielone…

(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Dwunasta mi-
nuta.)

…to właśnie historia Instytutu Pamięci Narodowej 
pokazuje, że IPN wypełnia najlepiej swoje zadania 
wtedy, kiedy na czele Instytutu Pamięci Narodowej 
stoi człowiek o olbrzymim autorytecie wewnętrznym 
i zewnętrznym. Bo obydwa autorytety są tutaj istotne, 
autorytet wewnętrzny, czyli wewnątrz instytucji, i na 
zewnątrz…

(Głos z sali: 13 minut.)
Już kończę.
I ewidentnie takim czasem była prezesura świętej 

pamięci Janusza Kurtyki, o którym różne złe rze-
czy mogą tutaj siedzący państwo sobie mówić, ale 
na pewno miał on autorytet. Zapewniam państwa, 
że gdyby śp. Janusz Kurtyka był wybrany w ten czy 
inny sposób, to byłoby zupełnie obojętne, zawsze 

gnie innych zadań, które w międzyczasie się pojawiły. 
I nie ma cienia wątpliwości, że takim zadaniem jest 
to, co do tej pory w jakiejś mierze w ciągu ostat-
nich lat – ja teraz mówię skrótami, więc proszę mnie 
nie łapać za słowa – wykonywał zespół Krzysztofa 
Szwagrzyka. To oczywiście jest skrót myślowy, bo 
nie wykonywał tego sam prof. Krzysztof Szwagrzyk, 
wykonywało to wiele innych instytucji, wielu ludzi. 
I okazało się, że jest pewien fenomen, w postaci wła-
śnie tej autentycznej możliwości zadośćuczynienia za 
lata hańby, które dotykają nas, dzisiaj żyjących, bo 
przecież nie Żołnierzy Wyklętych, tylko chodzi o to, 
że myśmy tego zadania nie wykonali. No i teraz pyta-
nie, jaka instytucja jest dzisiaj powołana do tego, żeby 
podjąć to bezsprzecznie bardzo ważne zadanie. Nie 
dlatego, że PiS wymyślił to zadanie. Życie wymyśliło 
to zadanie. Pokazało nam – bo sami wzbogaciliśmy 
się o wiedzę dotyczącą np. Żołnierzy Wyklętych – że 
coś żeśmy poważnie zaniedbali. Praca Krzysztofa 
Szwagrzyka spowodowała, że odkryliśmy auten-
tyczną potrzebę. No i intencją ustawodawców było 
bez wątpienia to, żeby pokazać, że Instytut Pamięci 
Narodowej to jest ta zasłużona instytucja, której nie 
chcemy zniszczyć, tylko którą chcemy właśnie uhono-
rować, ponieważ jest instytucją, która się sprawdziła 
i która może wziąć na siebie nowe zdania.

Kłopot polega oczywiście m.in na tym, że jak się 
bierze za tworzenie jakichś zmian w danej instytucji, 
to oczywiście jest pokusa, i słuszna, żeby uruchomić 
całą lawinę skutków jak w dominie, gdzie coś – pstryk 
– wyskakuje i zaczyna się okazywać, że wszystko ze 
sobą się łączy. W planie pierwotnym w przypadku 
akurat powstania tego wydziału, czyli tego wydziału 
poszukiwań, który miał zabezpieczyć niejako interesy 
nie tyle instytucji, ile interesy zjawiska, to znaczy 
zadania… To spowodowało, że okazało się, iż kompe-
tencje nowo zadaniowego, że się tak brzydko wyrażę, 
IPN łączą się bardzo mocno z kompetencjami Rady 
Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. No i musiało 
powstać pytanie, czy mają się dublować zadania tych 
dwóch instytucji, czy należy jednak zrezygnować 
z jednej z nich i przenieść kompetencje w tym zakre-
sie, w którym jest to możliwe, do Instytutu Pamięci 
Narodowej.

Można oczywiście długo dyskutować, czy jest to 
dobry sposób na załatwienie sprawy. Bo oczywiście, 
żeby było to jasne, ja w tej nowelizowanej dziś usta-
wie też widzę pewne wady – zaraz do tego przejdę, 
prawdopodobnie w drugiej części swojej wypowiedzi 
– z których jedne, mam nadzieję, jeszcze zdołamy 
tutaj poprawić, a innych nie zdołamy poprawić, po-
nieważ być może dopiero czas pokaże, czyli funkcjo-
nowanie nowego prezesa i nowego kolegium, czy aby 
rzeczywiście ta refleksja oparta na teorii jest słuszna.
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(senator J. Żaryn) was boją. A strach to jest to, przed czym przestrzegał 
Jan Paweł II. W pańskim wystąpieniu też pojawiły się 
te strachy, demony. Wygraliśmy wybory! Tak, 16% 
was poparło. Wygraliście wybory. Ale demokracja 
to nie jest, jak sam pan powiedział, gdy pan mówił 
o tym, kto ma zostać prezesem IPN, matematyka, to 
jest też jakość.

Ja jako osoba doświadczona jedno stwierdzam, 
stwierdzam, że w całym okresie powojennym, może 
z małymi wyjątkami, rządziły partie. I rzeczywiście 
partie nie są czymś złym, ale zawsze naród uważał, 
upominał się, przypominał, że oprócz tych 1% par-
tyjnych jest 99% bezpartyjnych, którzy chcą uczest-
niczyć w życiu tego kraju. A wy im tego odmawiacie, 
skreślając formułę o przynależności do partii.

Pan wspominał, Panie Senatorze Żaryn… A jest 
pan tutaj istotnym apostołem pewnej myśli, m.in. 
przez pracę, ale również przez obecną działalność. 
Jakie są formuły, które tworzą autorytet? Ja skoczę od 
razu do konkluzji. Najlepszy wybór został dokonany 
w Niemczech – tam taką osobą został pastor. No, 
uśmiecha się pan…

(Senator Jan Żaryn: Nie, nie.)
Jakie to proste, jakie to oczywiste, że różne partie 

o wielkim autorytecie w Niemczech zrezygnowały 
z grzebania w przeszłości, oddały to pastorowi, który 
później został i jest prezydentem państwa?! Może taką 
drogą należałoby pójść, a nie udowadniać – jak to 
pan minister Sellin tu dowodzi – że partia i polityka 
to wartość.

Skoro tak, skoro sami zapowiadacie na ścieżce, 
którą udowodniłem, gwałtowne i wielkie zmiany per-
sonalne obejmujące przestrzeń od samego prezesa aż 
po działy edukacji, łącznie z pozbawianiem delegatur 
terenowych i oddziałów – tu dzięki za poparcie – 
ich prawa do prowadzenia archiwów i edukacji… Ja, 
mimo to, przedstawiam propozycję kompromisu. Ta 
propozycja zawiera się w takich granicach: przywra-
ca się zasadę kształtowania Rady IPN oraz wyboru 
prezesa przy zachowaniu jego apolityczności, zacho-
waniu funkcji kontrolnych i nadzorczych, których nie 
ma w obecnej ustawie. Nie oznacza to, że pozbawia 
się PiS decydującego głosu w kwestii kształtowania 
tej instytucji, jej zarządu, ponieważ, jak wiadomo, 
ordynacja wyboru samej rady i prezesa jest ordyna-
cją wielu wyborów – przedstawia się więcej niż 1 
kandydata lub można odmówić wyboru tego, którego 
wybierze rada, poza tym samych kandydatów wybiera 
się w nadmiarze i IPN ma prawo… przepraszam, PiS 
będzie miał, według obecnej ustawy, prawo wyboru 
tego, który im się najbardziej podoba w zakresie pro-
wadzenia polityki. To jest jeden warunek.

Drugi warunek jest ewidentnie, immanentnie 
związany z dokonaną zmianą, tylko że państwo w po-
śpiechu o tym zapomnieliście. Skoro jest tak, że różne 
sprawy Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 

byłby takim samym człowiekiem. Mam nadzieję, że 
na tym polega główny, ważny punkt odniesienia do 
przyszłości IPN. Dbajcie państwo o to jako opozycja, 
dbajcie o to, żeby wybrany na to stanowisko człowiek 
był człowiekiem o dużym autorytecie naukowym, 
etycznym. My będziemy o to dbali, ale połączmy 
się w tej dbałości, a nie od razu nam opowiadacie, 
że będzie to podrzędna postać i popłuczyny Prawa 
i Sprawiedliwości. Nie macie dzisiaj prawa, żeby tak 
mówić, bo nie ma takiego niebezpieczeństwa. To się 
dopiero stanie, gdy poznacie imię i nazwisko preze-
sa Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję. A potem 
będzie jeszcze 5 minut. (Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Profesorze, było już 14 minut.
Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.
(Senator Czesław Ryszka: Jasiu, żeby ci nie prze-

szkadzać, to muszę wyjść.)

Senator Jan Rulewski:
Tak, akceptuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moje wystąpienie będzie kontynuacją wniosku 

mniejszości, niemniej będzie skrócone, ograniczone 
do działań czy do propozycji merytorycznych. Pozwolę 
sobie podsumować to moje wystąpienie, które jest 
wynikiem doświadczenia z prac w obecnej kadencji 
Senatu związanych z Trybunałem Konstytucyjnym, 
z ustawą o służbie cywilnej, z ustawą o prokuratu-
rze. Nie czuję, abym przesadzał, gdy przypominam, 
że w tych wszystkich ustawach brzmiały, owszem, 
słowicze zapowiedzi zmiany na dobre, a kończyło 
się polityką krokodyla, który pożerał wszystko w tej 
swojej destrukcji.

Ta ustawa zależy od intencji, o których pan, Panie 
Senatorze, w sposób słowiczy mówi. Prawie w każ-
dym szczególe mówi ona nie tylko o zamachu na 
istniejącą rzeczywistość IPN, ale jest również za-
powiedzią dalszych zmian, obejmujących – jak pan 
słusznie zauważył – 2,5 tysiąca ludzi. Mylę się? To 
niech pan odpowie: dlaczego nikt się nie zgłosił na 
wezwanie do otwartego konkursu?

(Senator Jan Żaryn: Prorokiem nie jestem.)
To ja panu odpowiem: bo się was boją. Obywatele 

po raz wtóry w warunkach powojennych boją się swo-
ich przedstawicieli, przedstawicieli własnego narodu. 
Wcześniej się bali sekretarzy, teraz boją się was. Nikt 
się nie zgłosił do ubiegania się o zaszczytny tytuł pre-
zesa IPN. Trzydziestoośmiomilionowy naród, kilka 
tysięcy historyków, 50 tysięcy prawników i nikt nie 
miał odwagi sięgnąć po ten zaszczytny tytuł. Bo się 
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(senator J. Rulewski) Senator Jerzy Fedorowicz:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Jestem senatorem, to fakt, ale przede wszyst-

kim i najpierw jestem członkiem Federacji Rodzin 
Katyńskich, o czym już wcześniej mówiłem. I w imie-
niu tej federacji będę przemawiał, jak również prze-
czytam list, który został skierowany do wszystkich 
instytucji rządowych i legislacyjnych w Polsce z tego 
powodu, że nasza opinia w ogóle nie została wzięta 
pod uwagę w procesie legislacyjnym.

Chciałbym panu senatorowi prof. Żarynowi po-
wiedzieć, że pan używa czasem ostrych słów, że coś 
chcemy zburzyć albo mamy wątpliwości. Patrzymy 
na ręce, i to dlatego, że mamy już uczulenie. Jeżeli 
pan ma na nas uczulenie, to też proszę nam patrzeć 
na ręce lub nam to wypominać.

Niemniej jednak do słuchających mnie teraz przy-
jaciół z całej federacji chcę powiedzieć, że pan mini-
ster Sellin pytany przeze mnie o sprawy ekshumacji 
powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby ktokolwiek 
mógł doprowadzić do tej… żeby nowo powołany szef 
IPN mógł doprowadzić do takiej sytuacji, o której mó-
wimy w naszym liście. I tego będziemy się trzymać, 
bo to jest w protokołach.

A więc zaczynam czytać. „List otwarty federa-
cji”… „Federacja”… Skracam, bo list przekażę na 
ręce pani marszałek. „Od paru miesięcy w mediach 
zapowiadano, że jednym z elementów nowej ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej będzie likwidacja 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W imie-
niu Rodzin Katyńskich reprezentująca to wieloty-
sięczne środowisko Federacja Rodzin Katyńskich 
skierowała szereg pism do władz Rzeczypospolitej 
Polskiej w tej sprawie, do wszystkich ministerstw, 
które się tym zajmują, do prezydenta, do prezesa Rady 
Ministrów, do ministra obrony, kultury i dziedzic-
twa narodowego, spraw wewnętrznych, administracji, 
marszałka Sejmu i sejmowej Komisji Sprawiedliwości 
i Praw Człowieka. Nie otrzymaliśmy żadnej odpo-
wiedzi na nasze pisma. Nasze stanowisko nie zostało 
uwzględnione podczas prac legislacyjnych”. To mnie 
oburza oczywiście, bo wśród nas są dzieci i wnu-
kowie ludzi, którzy oddali życie za Polskę, o czym 
zresztą tutaj się nie zapomina i za to dziękuję.

„W Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
tracimy orędownika sprawy katyńskiej i partnera 
sprawdzonego w trudnych działaniach. Od począt-
ku istnienia Rodzin Katyńskich to właśnie rada była 
tym organem państwa, który pomagał nam w najważ-
niejszym dla środowiska Rodzin przedsięwzięciu: 
budowie Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu, 
Charkowie, Miednoje i Bykowni. Odkąd istnieją ka-
tyńskie nekropolie, to właśnie Rada Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa jest ich strażnikiem: dzięki skom-
plikowanym działaniom dyplomatycznym zawarła 

przekazuje się IPN, zabiera się je też wojewodom, to 
logiczne jest, żeby te zadania przejęły ośrodki IPN. 
Czyli chodzi o to, co do czego też była tutaj zgoda, 
a więc żeby ośrodki IPN powstały we wszystkich 
województwach i by miały zadania, które do tej pory 
wypełniał wojewoda. To oznaczałoby uzupełnienie 
pewnej luki i umożliwiałoby pełne realizowanie tych 
obowiązków.

Zgoda jest tutaj co do tego… Chyba to jednak 
była pomyłka, że prokurator IPN musi być też oso-
bą apolityczną, bo o tym rozstrzygnęliśmy w innych 
ustawach. A więc nie wiem, dlaczego tutaj minister-
stwo i pan minister Sellin uchyla się od wypowiedzi.

Jest szereg innych poprawek, które wskazał IPN 
w porozumieniu, a właściwie w zgodzie z Biurem 
Legislacyjnym, i które wskazują nie na inną, jak to 
twierdził poseł Mularczyk, redakcję, ale wskazują 
na dziurę. Otóż jest dziurą niemożliwość lustracji 
pracowników służb specjalnych. Jest to oczywiste. 
A luka ta dotyczy bardzo wrażliwej grupy obywa-
teli. Luką jest również niemożliwość korzystania 
z dokumentacji przez prokuratora i sędziego. Luką 
jest również sprawa, która jednak jest merytorycz-
na. Otóż już w pierwszym artykule powiada się, że 
ma się zajmować pochówkami, grobami osób… no, 
bohaterów, w szczególności zamordowanych czy też 
prześladowanych w okresie walki z totalitaryzmem. 
No, jest to dyskryminacja.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

To znaczy, że groby powstańców śląskich, war-
szawskich, jeśli były, za przeproszeniem, przykryte 
grobami agentów i innych osób, będą porządkowane 
w drugiej kolejności, bo są to osoby innego sortu? To 
jest niedopuszczalne, to trzeba wyeliminować. Oni 
wszyscy są równi, bo wszyscy walczyli o wolność.

Tak że, Pani Marszałek, uważam, że te poprawki 
przywracają dialog społeczny, również w Wysokiej 
Izbie, przywracają społeczeństwu jego prawa do 
kształtowania pozytywnego wizerunku patrioty-
zmu…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, już 
11 minut.)

…a po drugie, usuwają oczywiste luki i błędy 
w ustawie, bez usunięcia których ta ustawa może 
być martwa, a przynajmniej może być skarżona 
do Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jerzego Fedorowicza.
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(senator J. Fedorowicz) z najwyższą pieczołowitością i szacunkiem dla po-
mordowanych przygotowując miejsca pod budowę 
nekropolii.

Rodziny Ofiar Zbrodni Katyńskiej najlepiej wie-
dzą, w jakich warunkach odbywały się te prace. 
Wybitni specjaliści wielu dziedzin, które składają się 
na szeroko pojętą archeologię zbrodni, popierają nasze 
stanowisko, aby zachować integralność tamtych świę-
tych miejsc. Nie było i nie ma żadnej możliwości wy-
odrębnienia i identyfikacji szczątków pojedynczych 
osób, kiedyś wrzuconych do dołów śmierci, a dzisiaj 
spoczywających w bratnich mogiłach na poświęco-
nych Polskich Cmentarzach Wojennych. Udzielanie 
jakiejkolwiek instytucji prawa do ekshumowania 
grobów naszych Bliskich oznaczałoby możliwość 
ponownego zbezczeszczenia Ich szczątków, jakiego 
wcześniej dokonywali sowieccy barbarzyńscy.

Demagogiczny apel o przenoszenie do Polski ka-
tyńskich nekropolii to zarazem wezwanie do nisz-
czenia dowodów zbrodni katyńskiej tam, na miejscu. 
Dzięki temu po latach niechętni prawdzie pseudonau-
kowcy uzyskaliby argument, że ten bezprecedensowy 
mord na polskich jeńcach wojennych z 1939 r. nigdy 
się nie wydarzył.

Te kwestie Rodziny Katyńskie wraz z «Rodziną 
Policyjną 1939 r.» jednoznacznie rozstrzygnęły 
w uchwale z roku 1997. Wolą tego wielotysięczne-
go środowiska była budowa Polskich Cmentarzy 
Wojennych w Katyniu, Charkowie, Miednoje, 
Bykowni i wszędzie tam, gdzie spocząć miały Ofiary 
Zbrodni Katyńskiej. Nikt i nic nie zmieni naszego 
stanowiska”.

Pani Marszałek, przedkładam pani projekt tej 
uchwały. Dołączę też inne. Ta jest z 1997 r.

„Nasi Bliscy spoczęli w poświęconej ziemi. 
Przed barbarzyństwem jakichkolwiek kolejnych 
ekshumacji chronią ich kamienie węgielne, które 
dla Katynia, Charkowa i Miednoje pobłogosławił 
święty Jan Paweł II w wigilię Bożego Narodzenia 
1994 roku. Dokonało się to w obecności przed-
stawicieli Rodzin Katyńskich i księdza kapela-
na Zdzisława Peszkowskiego. Jako rodziny Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej stowarzyszone w Federacji 
Rodzin Katyńskich, Ogólnopolskim Stowarzyszeniu 
«Rodzina Policyjna 1939 r.» oraz Warszawskim 
Stowarzyszeniu «Rodzina Policyjna 1939 r.» jedno-
znacznie nie zgadamy się na ponowne otwieranie 
zbiorowych mogił i ekshumację szczątków Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej”. Podpisano: prezes zarzą-
du Federacji Rodzin Katyńskich Izabella Sariusz-
Skąpska – obecna na sali pani prezes, którą witaliśmy 
już w Senacie, ale dzisiaj jej obecność jeszcze bar-
dziej podnosi wagę tego dokumentu; Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” – Teresa 
Bracka; Warszawskie Stowarzyszenie „Rodzina 
Policyjna 1939 r.” – Michał Krzysztof Wykowski.

wiele umów międzynarodowych i dba o zabezpiecze-
nie tych świętych dla nas miejsc na terenie Federacji 
Rosyjskiej i Ukrainy. Likwidacja Rady oznacza 
zaprzepaszczenie wieloletnich prac i konieczność 
negocjowania nowych ustaleń. Kto w międzyczasie 
zadba o katyńskie nekropolie? Na czas nieokreślony 
odsuwa się nadzieja na budowę piątego cmentarza ka-
tyńskiego w Kuropatach pod Mińskiem na Białorusi. 
Kto będzie kontynuował poszukiwania wszystkich, 
jeszcze nieujawnionych miejsc Mordu Katyńskiego? 
Kto zbuduje tam kolejne cmentarze? Jako środowisko 
wyrażamy ubolewanie, że w procesie legislacyjnym 
nie uwzględniono tak poważnych konsekwencji.

Jednak największy niepokój rodzin katyńskich 
budzi inny zapis. W projekcie ustawy o Instytucie 
Pamięci Narodowej zatwierdzonym przez Sejm zna-
lazł się fragment dotyczący postępowania z grobami 
wojennymi w brzmieniu: prezesowi Instytutu Pamięci 
– Komisji Ścigania Zbrodni itd. przysługuje prawo 
zarządzenia ekshumacji zwłok z grobu wojennego 
i przeniesienia ich do innego grobu – art. 4 pkt 1. 
Pkt 2: Prezes Instytutu Pamięci wskutek umotywowa-
nej prośby rodziny lub otoczenia osoby pochowanej 
w grobie wojennym bądź prośby instytucji społecznej 
może zezwolić na ekshumację zwłok z grobu wo-
jennego i przeniesienie ich na inne miejsce w kraju 
lub poza granicami Państwa oraz na sprowadzenie 
zwłok z obcego państwa celem ich pochowania w kra-
ju w grobie wojennym.

Jesteśmy w najwyższym stopniu zaniepokojeni 
stworzeniem takiej możliwości prawnej, którą za-
stosować można też do nekropoli katyńskich. Nasz 
niepokój nie jest bezpodstawny. Od kilku miesięcy 
pojawia się w dyskursie medialnym nieodpowiedzial-
ne i demagogiczne nawoływanie do sprowadzenia do 
Polski szczątków Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Podobne 
«apele» formułują osoby, które nie utożsamiają się 
z ruchem katyńskim, a Sprawę Katyńską traktują 
instrumentalnie. Samozwańczy działacze docierają 
do opinii publicznej, żerując na braku powszechnej 
wiedzy o tym, jak wyglądają nekropolie w Katyniu, 
Charkowie, Miednoje i Bykowni.

W 1940 r. mordercy z NKWD wrzucali ciała 
naszych Bliskich do dołów śmierci w lasach pod 
Smoleńskiem, Charkowem, Twerem i Kijowem. 
Bezimienne mogiły w Katyniu były w 1943 r. 
ekshumowane przez komisje hitlerowskie, a po-
tem zbezczeszczone przez sowieckie ekipy. Groby 
w Charkowie mielono świdrami geologicznymi, 
a Bykownię przekopywano wielokrotnie, używając 
także ciężkiego sprzętu. To zbyt straszne, aby opowia-
dać, jak dokładnie wyglądały te miejsca, kiedy w la-
tach 1990–2000 Katyniem, Charkowem, Miednoje 
i Bykownią zajęły się polskie zespoły ekspertów, 
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(senator J. Fedorowicz) Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie innych odzna-
czeń czy nagród. W przypadku pozostawienia pre-
zesowi IPN także kompetencji do przyznania tego 
medalu, czyli opiekuna miejsc pamięci narodowej, 
konstytucyjny minister, który jest odpowiedzialny 
za podtrzymanie i rozpowszechnianie tradycji na-
rodowej i państwowej oraz za miejsca pamięci, był 
pozbawiony możliwości uhonorowania podmiotów 
zasłużonych do tejże opieki w jakikolwiek sposób. 
Jeszcze przypomnę tylko, że proponowany art. 6b 
przewiduje, że minister kultury i dziedzictwa na-
rodowego będzie mógł nadawać medal również na 
wniosek prezesa IPN. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze. Czyli są poprawki, tak? 

Prosimy. Bardzo dziękuję.
O zabranie głosu proszę pana senatora Bogdana 

Klicha.

Senator Bogdan Klich:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
„Mając na względzie zachowanie pamięci o ogro-

mie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Naród 
Polski w latach II wojny światowej i po jej zakończe-
niu, patriotyczne tradycje zmagań Narodu Polskiego 
z okupantami, nazizmem i komunizmem, czyny 
obywateli dokonywane na rzecz niepodległego bytu 
Państwa Polskiego i w obronie wolności oraz godno-
ści ludzkiej, obowiązek ścigania zbrodni przeciwko 
pokojowi, ludzkości i zbrodni wojennych, a także 
powinność zadośćuczynienia przez nasze państwo 
wszystkim pokrzywdzonym przez państwo łamiące 
prawa człowieka, jako wyraz naszego przekonania, 
że żadne bezprawne działania państwa przeciwko 
obywatelom nie mogą być chronione tajemnicą ani 
nie mogą ulec zapomnieniu, stanowi się, co nastę-
puje” – koniec cytatu. To preambuła tej ustawy, nad 
której zmianą dzisiaj debatujemy. Ta preambuła 
pozostaje, choć praktycznie rzecz biorąc w ustawie 
o Instytucie Pamięci Narodowej zmienia się prawie 
wszystko. Mówię „prawie wszystko”, bo zmieniają się 
najważniejsze jej zapisy, te, które w gruncie rzeczy 
przesądzają o kształcie instytucjonalnym i misji IPN.

W ramach wcześniejszej dyskusji, w której uczest-
niczył pan minister, mówiłem o tym, że na tej sali 
nie ma nikogo, kto byłby przeciwnikiem Instytutu 
Pamięci Narodowej, a w poprzedniej kadencji, jeśli 
dobrze pamiętam, była taka osoba albo były takie 
pojedyncze osoby. W tej kadencji również na sali 
sejmowej nie ma żadnego ugrupowania politycznego, 
które dążyłoby do wyeliminowania IPN z polskiego 
życia publicznego, chociaż w poprzednich kadencjach 
były takie ugrupowania. A zatem jest atmosfera, która 

Pani Marszałek, oto ten list, który składam na 
pani ręce. Ile mam jeszcze czasu? Proszę mi doliczyć 
do tamtego… Dobrze? Jeszcze minuta, chcę tylko 
przekazać, co do tego dołączę. Dołączę też opinię 
ekspertów, czyli opinię profesora doktora Andrzeja 
Kola i ekspertów w zakresie ekshumacji, pana pro-
fesora Marka Dutkiewicza – historyka, i profesora 
Lorkiewicza – antropologa. Dołączam to dlatego, że 
z tych dokumentów i z tej opinii nie skorzystała żad-
na instytucja państwowa, nie skorzystał także Sejm, 
więc Pani Marszałek, bardzo łaskawie proszę to wziąć 
do naszego archiwum.

I na zakończenie pozwalam sobie na ręce pani 
marszałek złożyć 22 poprawki, które zostały wprowa-
dzone… Dziękuję za uwagę. Proszę bardzo. (Oklaski)

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

Ambrozika.

Senator Rafał Ambrozik:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym do ustawy o zmianie ustawy 

o Instytucie Pamięci Narodowej złożyć 2 poprawki, 
są one ze sobą powiązane.

Proponuję w art. 1 pkt 27 ustawy w dodawanym 
rozdziale 6b „Wykonywanie zadań z zakresu upa-
miętniania walk i męczeństwa” skreślić art. 53n. 
Skreślenie to jest związane z prześnieniem tej regu-
lacji do ustawy o muzeach z jednoczesnym przyzna-
niem ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego 
uprawnień do nadawania medalu „Opiekun Miejsc 
Pamięci Narodowej”.

I poprawka nr 2 przewiduje w art. 4 ustawy 
zmieniającej ustawę o muzeach po pkcie 3 dodać 
kolejny punkt w brzmieniu wykreślonego art. 53n. 
Uważam, że ta poprawka jest logiczną konsekwen-
cją ustawy o działach administracji rządowej, która 
pozostawia sprawy opieki nad miejscami pamięci 
w gestii działu „Kultura i ochrona dziedzictwa na-
rodowego”, potwierdzonych zmianami, które wyni-
kają z nowego art. 6a ustawy o muzeach. Dotychczas 
ten medal przyznaje Rada Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa. Medal może być przyznawany opie-
kunom miejsc pamięci narodowej nie tylko tych, do 
których częściowe uprawnienia uzyskuje niniejszą 
ustawą IPN, ale także np. powstańców listopadowych 
czy styczniowych, upamiętnień bohaterów narodo-
wych z różnych epok w historii dziejów narodu pol-
skiego. Dodam, że prezes IPN posiada samodzielne 
i wyłączne prawo do wnioskowania do prezydenta 
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(senator B. Klich) że w miejsce szkół wyższych, które mają upraw-
nienia do nadawania stopni i tytułów naukowych, 
w miejsce Instytutu Historii Nauki PAN, w miej-
sce Instytutu Historii PAN, w miejsce Instytutu 
Studiów Politycznych PAN, którego ze względu na 
skład członkowski, a wiemy, kto jest w Instytucie 
Studiów Politycznych PAN, nie powinniście się 
państwo obawiać, jeśli chodzi o poglądy, w miej-
sce Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady 
Prokuratury… No, nagle się okazuje, że to Sejm, że 
to Senat, bo za zgodą Senatu to się odbywa, i pan 
prezydent mają wystarczające kompetencje, żeby 
powołać skład tego kolegium.

No to ja pytam: co wam zrobiła Polska Akademia 
Nauk, co zrobiły wam środowiska prawnicze uni-
wersytetów polskich, co zrobiła wam Krajowa Rada 
Prokuratury, co zrobili członkowie Krajowej Rady 
Sądownictwa, że eliminujecie ich z tego procesu wy-
boru? No co oni takiego uczynili? Czy zawinili swoją 
wiedzą, czy zawinili swoimi kwalifikacjami, czy też 
o coś innego tu chodzi?

I dlatego, Panie Senatorze – znów się zwrócę do 
senatora Żaryna, z którym lubię dyskutować – jeste-
śmy pełni obaw. Jesteśmy pełni obaw, bo jesteśmy 
w stanie sobie wyobrazić efekty, ale też jesteśmy 
w stanie sobie wyobrazić intencje. To będzie następna 
instytucja, po autonomicznej prokuraturze, po służ-
bie cywilnej, po publicznych mediach, zawłaszczona 
przez politykę. Zawłaszczona przez politykę, czyli za-
właszczona przez rządzącą większość. Tę większość, 
która wygrała wybory prezydenckie i parlamentarne. 
Zawłaszczona dlatego, że nigdy do tej większości nie 
należała, ale należała do ogółu opinii publicznej.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas…)
Już kończę, Pani Marszałek.
To będzie następny przykład fatalnej zmiany. 

I o tej obawie chciałem tak głośno powiedzieć, zga-
dzając się z tym, że należałoby usprawnić działanie 
Instytutu Pamięci Narodowej. Należałoby mu pomóc, 
należałoby go poddać kosmetyce, jestem jednak zde-
cydowanie przeciwny rewolucji, która się w tej chwili 
dokonuje.

I jeśli pani marszałek pozwoli – bo nie będę 
zabierał głosu już później, w ramach następnych 
5 minut – to tylko powiem na zakończenie wystą-
pienia, że do tych protestów społecznych, o których 
była mowa i których fragment przeczytał senator 
Fedorowicz, dołącza się także Andrzej Wajda. Pisze 
on do nas, że gorąco popiera stanowisko Federacji 
Rodzin Katyńskich oraz stowarzyszenia „Rodzina 
Policyjna 1939” w sprawie likwidacji Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa oraz zmian w ustawie 
o IPN, i że on, jako syn oficera Wojska Polskiego, ka-
pitana Jakuba Wajdy, zamordowanego przez NKWD 
w Charkowie i pochowanego tam na cmentarzu… 
Pisze, że on nie wyobraża sobie tego, by Senat RP, 

sprzyjałaby temu, aby w konsensusie przyjąć to, co 
usprawniałoby działania instytutu, a nie to, co w na-
szym odczuciu – tu szczególnie adresuje te słowa do 
pana senatora Żaryna… I to jest autentyczne odczucie 
i autentyczna obawa, Panie Senatorze, tu nikt nie 
każe nikomu nic mówić. To jest autentyczna obawa 
– my się obawiamy tego, że dobre funkcjonowanie 
Instytutu Pamięci Narodowej i wypełnianie tej misji 
określonej w preambule może być zakłócone przez te 
zasadnicze zmiany, które państwo chcą wprowadzić 
do tej ustawy.

Ja, wbrew temu, co powiedział pan senator Żaryn 
– i to nie jest różnica polityczna między nami, ale 
to jest różnica w sposobie podejścia do instytucji 
publicznych – uważam, że… Zgadzam się z panem, 
Panie Senatorze, że niezmiernie ważne jest to, kto 
będzie prezesem. Ale uważam, że warunkiem ko-
niecznym, choć niewystarczającym do tego, by był 
to dobry prezes, jest procedura wyłaniania tego pre-
zesa. Ja w ogóle tak generalnie uważam, że w życiu 
publicznym od procedur i instytucji bardzo dużo 
zależy. Jest tak, że złe procedury uniemożliwiają 
osiągnięcie dobrego efektu, a dobre procedury dają 
szanse na dobry efekt. W tym wypadku dobra pro-
cedura, która w moim przekonaniu obowiązywała 
od samego początku, procedura dotycząca zarówno 
wyboru rady, jak i powoływania prezesa, będzie 
zepsuta i stanie się złą procedurą. Bo do tej pory, 
powiedzmy to sobie otwartym tekstem, było tak, że 
członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej musiał 
spełniać określone kryteria, musiał mieć określone 
kwalifikacje. I bez tych kwalifikacji po prostu się 
nie dało, po prostu nie mógł być członkiem rady. 
A w tej chwili, jeżeli zgodnie z art. 15 pkt 4 będzie 
musiał być tylko osobą, której wiedza ma być przy-
datna w pracach Instytutu Pamięci Narodowej… 
No na miły Bóg, moja córka była w gimnazjum jed-
ną z lepszych uczennic w zakresie historii, a teraz 
jest w klasie o rozszerzonym profilu historyczno-
-społecznym. Ale jak skończy 18 lat, jak zda ma-
turę w Nowodworku, to ja wcale nie powiem i nie 
uznam, że ona ma wystarczające kwalifikacje, żeby 
startować na członka Kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej. A w myśl tego, co państwo proponuje-
cie w tej ustawie, Kinga Klich po zdaniu matury 
w klasie o rozszerzonym profilu historycznym bę-
dzie mogła to uczynić, bo będzie się kwalifikowała. 
No, przepraszam najmocniej!

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepi-
sami to musiały być jednak kwalifikacje naukowe 
albo kwalifikacje prawnicze. Po drugie, sposób 
wyboru… Mówiłem o kwalifikacjach, teraz po-
wiem o sposobie wyboru członków kolegium za-
miast członków rady. Art. 15 pkt 2 mówi o tym, 
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(senator B. Klich) na pewno pogorszeniu, tylko polepszeniu, bo z kom-
petencji wojewody przechodzą te sprawy do kompe-
tencji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Nie jest 
to żadne nowe rozwiązanie. W związku z tym two-
rzenie tutaj obaw jest chyba zupełnie nie na miejscu. 
Taka regulacja funkcjonowała przez wiele lat i żaden 
wojewoda nie wpadł na jakiś absurdalny pomysł, żeby 
wbrew woli osób, które mają swoich bliskich pocho-
wanych w grobie wojennym, dokonywać przeniesie-
nia pochówku w inne miejsce. Oczywiście ustawa 
o grobach i cmentarzach wojennych została napisana 
już „X” lat temu i prawdopodobnie chodzi o jakieś 
skrajne sytuacje. Możemy sobie wyobrazić, jaka to 
może być sytuacja. No, wyobraźmy sobie – oby to się, 
nie daj Boże, nigdy nie zdarzyło – że jacyś szaleńcy, 
jak samozwańcze Państwo Islamskie, dokonują zagar-
nięcia terenu, na którym znajdują się owe groby, jest 
cmentarz wojenny. Proszę państwa, w takiej skrajnej 
sytuacji rzeczywiście byłoby rozsądne, żeby tego typu 
decyzje podjąć. Do tej pory taką decyzję był władny 
podjąć wojewoda, a teraz jest władny ją podjąć prezes 
Instytutu Pamięci Narodowej. Czyli w imię wyższych 
racji, jakimi byłoby właśnie poszanowanie godności 
osób, które są pochowane na cmentarzu wojennym, 
taka sytuacja być może wyjątkowo mogłaby zaistnieć 
i wtedy byłaby kompetencja do wykorzystania. Ale 
nie możemy zakładać, że prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej czy będzie miał złą wolę, czy też będzie 
podejmował szaleńcze działania i będzie korzystał 
z kompetencji, które do tej pory i tak istniały, tyle że 
były przynależne wojewodzie. To jest jedna kwestia.

Oczywiście ja, choć popieram tę ustawę, nie je-
stem ślepy i widzę pewne niedogodności, pewne roz-
wiązania, które wynikły być może z nieprecyzyjności 
w niektórych momentach podczas jej formułowania. 
Dlatego składam parę poprawek. M.in. uważam, że 
niepoprawne prawniczo jest sformułowanie, że osoby 
stanowiące osoby najbliższe, a mianowicie osoby, jak 
to określono, pokrewieństwa bocznego do czwartego 
stopnia, również mają prawo zwracać się o udzielenie 
informacji do IPN. No, jest to oczywiście jakiś lapsus 
prawniczy, bo nie używa się sformułowania, że mamy 
do czynienia z…

(Senator Michał Seweryński: Krewni boczni.)
Oczywiście.
…Z osobami czwartego stopnia bocznego pokre-

wieństwa, tylko używa się sformułowania „krewni 
w linii bocznej czwartego stopnia”, i moja poprawka 
zmierza do tego, żeby takiego sformułowania użyć.

Poza tym, proszę państwa, w każdym postępowa-
niu – i tu nawiązuję do słusznego stwierdzenia mojego 
przedmówcy, pana senatora Klicha – ważne są proce-
dury. Proszę państwa, procedury rzeczywiście często 
są gwarancją dobrych rozstrzygnięć. Dlatego mam też 
propozycję zmian proceduralnych co do udzielania 
wglądu w akta Instytutu Pamięci Narodowej poprzez 

w którym miał honor zasiadać podczas pierwszej 
kadencji, mógł poprzeć ustawę o IPN w kształcie, 
który został uchwalony niestety, jak pisze Andrzej 
Wajda, przez Sejm RP. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Zbigniew Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Moje wystąpienie, w przeciwieństwie do wystą-

pień moich przedmówców, będzie może mniej emo-
cjonalne, a za to bardziej merytoryczne, dlatego że 
uważam, iż najpierw należy dokładnie ustawę prze-
czytać, a potem ją krytykować.

Proszę państwa, zacznę od konkretnej rzeczy, 
a mianowicie od owych zarzutów i rzekomego po-
pierania tychże zarzutów przez stanowiska bardzo 
przecież szacownych instytucji czy też osób z ży-
cia publicznego. Zgodnie z tymi stanowiskami czy 
obawami tychże osób nadaje się jakieś szczególne 
uprawnienia prezesowi instytutu co do tykania gro-
bów w sytuacji, kiedy nie wyrażają na to zgody osoby 
najbardziej zainteresowane, czyli rodziny, a wystar-
czyłaby tylko np. zgoda czy wręcz życzenie z otocze-
nia osoby pochowanej. Oczywiście, proszę państwa, 
można tego typu zarzuty stawiać, ale najpierw trzeba 
zdać sobie sprawę z tego, czy rzeczywiście powstaje 
jakaś nowa regulacja prawna, taka że, po pierwsze, 
naruszałaby ona czyjeś prawa, po drugie, to narusze-
nie praw miałoby miejsce chyba jedynie wtedy, gdyby 
założyć, że prezes instytutu będzie działał w sposób 
zupełnie nieludzki, nieracjonalny.

Uprzytomnijcie sobie państwo jedną rzecz – i dla-
tego mówię, że warto czytać teksty ustaw, nie tylko 
ustawy o IPN, ale też teksty, które są właśnie zmienia-
ne, czyli chociażby ustawy o grobach i cmentarzach 
wojennych. Bo chyba wszyscy państwo atakujący tę 
regulację nie zauważyliście, że to jest regulacja za-
warta już w ustawie o grobach i cmentarzach wojen-
nych i ona bynajmniej niczego nowego nie daje poza 
tym, że zmienia dysponenta, czyli organ, który ma 
decydować w tej kwestii. Bo do tej pory obowiązywał 
identycznie brzmiący przepis, tyle że przypisywał on 
owo uprawnienie… No właśnie, komu? Wojewodzie. 
Chyba nikt z państwa tego nie zauważył, a wszyscy 
podjęliście krytykę, łącznie z osobami, na które się 
państwo tutaj powołujecie. A ja pytam: kto jest tu 
bardziej politycznym czynnikiem – wojewoda, który 
jest przecież wykonawcą, przedstawicielem rządu 
w terenie, czy też prezes IPN? Czyli sytuacja nie ulega 
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(senator Z. Cichoń) (Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie, po raz 
drugi.)

Po raz drugi. Dobrze. Dziękuję bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Tak się złożyło, że ja z senatorem Rulewskim by-

liśmy w tym czasie… pracowaliśmy nad wspomnianą 
ustawą 17 lat temu. To oczywiście nie daje nam żad-
nych dodatkowych przywilejów, oprócz przywileju 
pamięci, jak to było, jak wyglądała dyskusja, jak się 
rozkładały głosy w dyskusji. Oczywiście ta ustawa 
wynikała z konieczności lustracji. Ja byłem zwolen-
nikiem raczej modelu południowoafrykańskiego, 
Komisji Prawdy i Pojednania. Tam funkcjonariusz 
służb, który dokonywał przestępstw, przychodził, 
spowiadał się i jeżeli powiedział prawdę i powie-
dział wszystko, to komisja pod kierunkiem biskupa 
Desmonda Tutu przyjmowała to, dokumentowała 
i kończyła procedurę. Jeżeli skłamał, szedł do wię-
zienia. Ale poparłem wspomnianą ustawę, poparłem 
ją dlatego, że ona porządkowała tę dziką lustrację, 
która, że tak powiem, wylewała się i którą trzeba było 
uporządkować, wziąć w jakieś ramy prawne. Na tym 
był budowany instytut. I dobrze, że on trzymał nie 
tylko sprawę lustracji, lecz także dokumentację oraz 
badania. I przez 17 lat instytut wyrobił sobie pozycję 
poważnej instytucji. Krytyka tego instytutu, na po-
czątku bardzo silna, zmniejszała się wyraźnie w sy-
tuacji, kiedy okazywało się, że pod rządami różnych 
prezesów ten instytut nie ma jakiegoś gwałtownego 
przechyłu. I dlatego trochę mnie zdziwiło poparcie 
omawianej ustawy przez pana senatora Żaryna, któ-
ry pracował w instytucie i uważa, że ustawa, która 
przede wszystkim kompletnie zmienia ten instytut, 
zmienia także sposób wyboru prezesa… Prezes jest 
jednak w tej instytucji osobą najważniejszą. I pan 
senator mówi: no, nie wiemy kto będzie prezesem. 
Ale, Panie Senatorze, o tym, kto będzie prezesem 
Instytutu Pamięci Narodowej, zadecyduje inny pre-
zes.

(Senator Jan Żaryn: Ja nie wiem.)
Przecież doskonale zdaje pan sobie sprawę z tego, 

że od innego prezesa będzie zależało, kto będzie kie-
rował tą instytucją – ważną dla życia społecznego, ale 
i dla uprawiania badań nad historią okresu najnowsze-
go. Zgadzam się, że niektóre funkcje… Aktywność 
tych funkcji się wygasza, te funkcje w zasadzie ob-
umierają. Nie ogranicza się, nie likwiduje się pionu 
prokuratur, ale likwiduje się biuro edukacji.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 
czas.)

(Senator Jan Żaryn: Dzieli się.)
O! Na 2 części się rozdziela, a to oznacza likwida-

cję, to oznacza weryfikację tych pracowników. Jeżeli 

przede wszystkim zlikwidowanie obecnie istniejącej 
dyskryminacji osób, które były ofiarami systemu to-
talitarnego, w stosunku do wręcz uprzywilejowania 
tych, którzy stosowali ów terror i prześladowali te 
osoby. Albowiem proszę zważyć, że dotychczasowa 
regulacja przewiduje, iż osoby pokrzywdzone muszą 
osobiście się stawić w IPN i złożyć wniosek. Mogą 
ustanowić pełnomocnika dopiero po tym, jak już zosta-
nie im udzielony wgląd do akt, co wydaje się regulacją 
wręcz absurdalną, bo odbiega od ogólnej zasady, że 
niekoniecznie osobiście można uczestniczyć w postę-
powaniu. Każde postępowanie administracyjne – a to 
postępowanie też ma taki charakter – wszczyna się na 
skutek złożenia pisma, niekoniecznie podczas osobistej 
wizyty złożonej w urzędzie, owo pismo można również 
składać za pośrednictwem pełnomocnika. W związku 
z czym ja proponuję, żeby skreślić stosowne regulacje, 
które wprowadzają to rozstrzygnięcie, moim zdaniem, 
w sposób nieco absurdalny, to jest rzecz zaszła, z którą 
mamy do czynienia już od wielu, wielu lat, i należy 
doprowadzić do zrównania praw tych osób z prawami 
tych, którzy ich prześladowali. Chcę zwrócić uwagę na 
to, że owi ubecy mogą złożyć wniosek niekoniecznie 
osobiście. Mogą go złożyć przez pełnomocnika, mogą 
go również złożyć w formie pisemnej, jako zwyczajny 
list, nie wymaga się, tak jak w stosunku do tych, którzy 
byli ofiarami, ażeby w przypadku przesłania takiego 
wniosku listem było notarialne uwierzytelnienie podpi-
su w owym piśmie, które jest kierowane. To są zmiany, 
które ja tutaj uważam  za konieczne.

Jest jeszcze parę innych, m.in. co do definicji 
zbrodni komunistycznej. Uważam, że należy ją do-
precyzować, tak aby nie miała miejsca taka sytuacja, 
że mamy tutaj sformułowanie niepozwalające na rze-
czywiste obejmowanie terminem zbrodni komuni-
stycznych niektórych czynów, jako że odwołujemy 
się do ustawodawstwa polskiego w odniesieniu do 
czasu, kiedy ono jeszcze w ogóle nie istniało. Bo chcę 
przypomnieć, że polskie ustawodawstwo karne, które 
jest wymienione w definicji zbrodni komunistycz-
nej, zaistniało dopiero w 1932 r., kiedy uchwalony 
został słynny kodeks prof. Makarewicza, jeden z naj-
bardziej nowoczesnych. A do 1932 r. nie mieliśmy 
polskiej ustawy karnej, mieliśmy tylko obce ustawy 
karne, które były recypowane do porządku prawnego. 
Dlatego składam te poprawki, o charakterze czysto 
legislacyjnym. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I bardzo proszę o zabranie głosu pana marszałka 

Bogdana Borusewicza. Pan marszałek po raz drugi, 
tak, Panie Marszałku? Czy po raz pierwszy?
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(senator B. Borusewicz) od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. polegające 
na stosowaniu represji lub innych form naruszania 
praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności 
bądź w związku z ich stosowaniem, stanowiące prze-
stępstwa według polskiej ustawy karnej – to znaczy 
tej z 1932 r. – lub innych przepisów prawa polskiego 
obowiązującego w czasie ich popełnienia. Można to 
ewentualnie zamienić, jeżeli legislatorzy uznają, że 
jest to lepszy zapis, na równorzędne de facto zdanie, 
tzn. na powołanie się na rozporządzenie prezydenta 
Rzeczypospolitej z 1932 r., które mówiło o tym, jak tra-
ci moc dotychczasowe prawo, funkcjonujące do 1932 r., 
w związku z powstaniem kodeksu karnego. Czy taki 
wariant przyjmiemy, czy taki, faktem jest, że damy 
jednoznaczny sygnał, że prawo polskie obowiązujące 
na ziemiach II Rzeczypospolitej niezależnie od jego 
pochodzenia jest właściwe dla lat 1917–1932. To jest 
pierwsza poprawka.

Druga poprawka proponowana przeze mnie doty-
czy tej nieszczęsnej usługi na podstawie umowy cy-
wilnoprawnej, która tu też wywoływała różne burze. 
Ażeby nie było wątpliwości, proponuję, żeby ten ustęp 
brzmiał: członek Kolegium Instytutu Pamięci nie 
może być pracownikiem ani prokuratorem Instytutu 
Pamięci, ani uzyskiwać korzyści majątkowych, bę-
dąc stroną odpłatnej umowy z Instytutem Pamięci. 
Wiadomo, że chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, 
a będzie obowiązywał skrót „Instytut Pamięci”.

Mam też taką propozycję, żeby wprowadzić małą, 
ale dość ważną poprawkę. Mianowicie…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, już 
minęło 5 minut.)

Aha, już. To w takim razie ja te wszystkie po-
prawki złożę…

(Wicemarszałek Maria Koc: Oczywiście.)
…po ich dokładnym uporządkowaniu.
Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej, króciut-

kiej, dlatego że też wydaje mi się, że jest ona ważna. 
Mianowicie jest problem, jak to zrobić, tzn. jak głębo-
ko ustawodawca ma wejść w strukturę IPN, ile damy 
władzy prezesowi, a ile sobie damy władzy. Chodzi 
o to, czy warto dzielić te centralne biura ustanowione 
w ustawie od razu na ich odpowiedniki oddziałowe, 
czy też zostawić to w gestii statutu, czyli de facto pre-
zesa Instytutu Pamięci Narodowej. Tu ustawodawca 
doszedł do wniosku, że trzeba zaufać prezesowi i że 
gdy zostanie on wybrany, to nie będzie chciał niszczyć 
dotychczasowego dorobku merytorycznego, tylko go 
podtrzyma na poziomie budowy statutu. Ja jeszcze 
spróbuję w ciągu dzisiejszej nocy zastanowić się, czy 
jest to lepszy wariant, bo być może rzeczywiście trze-
ba wprowadzić taką poprawkę.

Inne poprawki też idą śladem tych 2 dokumen-
tów, czyli uwag prezesa Instytutu Pamięci Narodowej 
i uwag Biura Legislacyjnego. Obydwu podmiotom 
bardzo za nie dziękuję.

pan uważa, że będzie inaczej, to naprawdę… Niech 
pan spojrzy, co się dzieje w innych instytucjach. Tak 
będzie, tak niestety będzie. I to jest problem, który 
w połączeniu z nowym zadaniem instytutu: ustalanie 
nieprawdziwych treści historycznych albo krzywdzą-
cych treści… To będzie zadanie główne.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 6 
minut już minęło.)

I to będzie kierowane przez upolitycznionego 
prezesa, którego wybierze prezes. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

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

Żaryna.

Senator Jan Żaryn:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Aż mnie korci, żeby się ustosunkować do wszyst-

kich głosów, ale skumuluję to w jednym syntetycz-
nym zdaniu: strasznie trudno polemizować z oba-
wami. W związku z tym zostańcie państwo z tymi 
obawami, a ja zostanę z problemem, że nie potrafimy 
ich rozwiać. Mam nadzieję, że przyszłość zweryfikuje 
słuszność tych obaw bądź też ich niesłuszność.

Te 5 minut chciałbym wykorzystać nie na polemi-
kę, tylko na pójście do przodu. Chciałbym wprowa-
dzić, prosić o wprowadzenie różnych poprawek będą-
cych efektem przede wszystkim pracy kierownictwa 
Instytutu Pamięci Narodowej i Biura Legislacyjnego. 
Po przejrzeniu tychże propozycji poprawek dosze-
dłem do wniosku, że część z nich jest jak najbardziej 
zasadna i warto je wprowadzić.

Przede wszystkim w art. 1 pkt 2 jest, o czym mó-
wił pan mecenas Cichoń, pewna niespójność. Jedyne 
prawo przedwojenne, które rozpoczyna nam ewi-
dentnie polską ścieżkę legislacyjną, to kodeks karny 
z 1932 r., co wynika oczywiście z wiadomej kwestii 
– proces integracji, m.in. integracji prawa, w okresie 
II Rzeczypospolitej zachodził długo, przez cały okres 
II Rzeczypospolitej, a do tego momentu obowiązywało 
prawo funkcjonujące pod zaborami. Jest w związku 
z tym pewna pozorna, jak mi się wydaje, niespójność, 
która by sugerowała, że zbrodnie, które były popełnia-
ne np. na terenie Związku Sowieckiego, podlegają pra-
wodawstwu cesarstwa rosyjskiego. Mówię skrótami, 
ale wiemy, o co chodzi. Żeby nie było wątpliwości, pro-
ponuję, żeby wprowadzić takie zdanie czy taki zapis, 
który w łączności z dotychczasową treścią brzmiałby 
w sposób następujący: zbrodniami komunistyczny-
mi w rozumieniu ustawy są czyny popełniane przez 
funkcjonariuszy państwa komunistycznego w okresie 
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Krzyża Żelaznego, wizerunek poległego żołnierza 
w mundurze pruskim, liście dębu i inskrypcja „po-
ległym bohaterom”. Nie „ofiarom” – „poległym bo-
haterom”.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale to często…)
I jest wystawiony, co ciekawe, nie na cmentarzu, 

gdzie normalnie nasza kultura oddaje hołd osobom 
zmarłym, ofiarom, tylko znajduje się w środku wsi, na 
skrzyżowaniu. My w naszej kulturze nie wywlekamy, 
w cudzysłowie oczywiście, zwłok na środek wsi. Tak 
to wygląda, Panie Senatorze. To jest po prostu fakt, 
to można zobaczyć. W razie czego ja na następne 
posiedzenie przyniosę państwu zdjęcia…

(Rozmowy na sali)
…z tymi upamiętnieniami, które jeszcze istnie-

ją, których autorzy do chwili obecnej, pomimo że 
upłynęło ponad 20 lat, nie wykonali zaleceń Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Tak to wyglą-
da, niestety. A więc, reasumując, powiem, że może 
ta dyskusja jest niepotrzebna i składam odpowiednią 
poprawkę w tym zakresie.

Składam też 3 poprawki związane z niepełnym, 
niestety, przetransformowaniem zadań Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa, niedługo już byłej, do 
Instytutu Pamięci Narodowej. Żeby nie było możli-
wości dowolnych interpretacji, według mnie w kilku 
miejscach należy dopisać do sformułowania o miej-
scach walk i męczeństwa innych narodów na tery-
torium Rzeczypospolitej frazy „bliskich Narodowi 
Polskiemu”. Chodzi o to, żebyśmy nie musieli – wła-
śnie z uwagi na niechlujnie sformułowane prawo – 
chwalić żołnierzy Wehrmachtu, Armii Czerwonej 
czy też innych jeszcze, którzy walczyli na naszych 
ziemiach. Bo być może jakieś narody będą chcia-
ły upamiętnienia swoich żołnierzy, np. wystawiając 
pomniki.

W ramach podsumowania dyskusji – bo jestem 
jednym z ostatnich, który zabiera głos – powiem tak: 
ja nie wiem, czego wy się, panowie, a także, niestety, 
Panie, boicie w tej ustawie. Mówię „wy”, bo tu chodzi 
o Platformę Obywatelską. Ta ustawa w sumie jest 
potrzebna i jakby wymuszona przez życie, przez to, 
co się dzieje w tej chwili na przykład na Łączce. No, 
może nie przez to, co dzieje się w tej chwili, ale przez 
to, co się działo na Łączce. Ta ustawa nikomu tak 
naprawdę nie zagraża. A właśnie – czemu się boicie? 
Dlaczego nie chcecie, żeby ta ustawa weszła w życie?

(Senator Jan Rulewski: Zamyka się Łączkę czy 
co?)

(Senator Kazimierz Kleina: My się nie boimy usta-
wy, tylko ludzi, którzy…)

No właśnie. Pytanie jest takie, czego wy się tak na-
prawdę boicie, co w tej ustawie jest i co może zagrozić 
niektórym osobom, które w sferze działania tej usta-
wy niejako się znajdą. Ja nie chcę formułować tego 
zdania, bo to będzie hipoteza, ale po ewentualnym 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze. Proszę o przekazanie 
mi poprawek.

Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przed kilkoma godzinami zadałem panu mini-

strowi Sellinowi 3 pytania, które według mnie są 
bezpośrednio związane z wprowadzanymi przez roz-
patrywaną przez nas ustawę zmianami. Na pierwsze 
pytanie, dotyczące statusu Centralnego Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach, pan minister 
odpowiedział według mnie w sposób wyczerpujący 
i dokładny, tu jestem uspokojony. Niestety odpowie-
dzi na pozostałe pytania według mnie nie były satys-
fakcjonujące i dlatego składam na ręce pani marszałek 
kilka poprawek.

Jedna z nich dotyczy kwestii związanych z uchwa-
łami wydanymi przez Radę Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, która przestaje funkcjonować. Pytanie, 
co z aktami, których była autorem. W przepisie przej-
ściowym, który zaproponowałem w poprawce, za-
łożyłem, że te akty zachowują swoją moc prawną, 
m.in. po to, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, 
jak te na terenie województwa opolskiego, kiedy 
to mniejszość niemiecka doprowadziła do stawia-
nia pomników wdzięczności ich żołnierzom, przez 
nich, niestety, sławionym, a mianowicie żołnierzom 
Wehrmachtu. Chodzi o to, żeby do takich sytuacji nie 
dochodziło i żeby uchwała Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa z roku 1995, która w dalszym cią-
gu obowiązuje, stanowiła skuteczną tamę przeciwko 
powstawaniu tego typu upamiętnień. Mam nadzieję, 
że dalej będzie stanowiła. A odpowiednimi upamięt-
nieniami, a właściwie usunięciem ich z przestrzeni 
publicznej zajmiemy się w przyszłości. Chodzi nie 
tylko o upamiętnienia związane z Wehrmachtem, 
z komunizmem, o którym niedawno mówiliśmy, 
a i z tym, co ciągle jeszcze jest jakoby restaurowane 
na Opolszczyźnie, a faktycznie na nowo podejmo-
wane, a mianowicie z upamiętnieniami gloryfikują-
cymi militaryzm pruski. Być może państwo o tym 
nie wiecie, ale po I wojnie światowej, w latach dwu-
dziestych i trzydziestych, na terenie Rzeszy, także 
Śląska, powstawały masowo pomniki, które były 
wystawiane w celu pokrzepienia serc mieszkających 
tam Niemców – wtedy Niemców. I te pomniki glo-
ryfikowały właśnie militaryzm pruski.

(Senator Kazimierz Kleina: Przecież te pomniki 
były poświęcone pamięci osób, które zginęły w czasie 
wojny.)

Coś takiego. Musiałby pan senator zobaczyć, jak 
taki pomnik wygląda. Jest na nim na ogół symbol 
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(senator J. Czerwiński) Strzelce Opolskie. To jest może nieduża liczba, bo 
około 200 żołnierzy… Około 60 z nich – nie wiemy 
dokładnie ilu, bo tych badań nie udało się przepro-
wadzić – podstępem zgromadzono w takim pałacyku 
… To był pałacyk czy szopa; ciężko to teraz ustalić. 
To działo się w 1946 r. Ten pałacyk wcześniej został 
zaminowany i po zgromadzeniu w nim tych żołnie-
rzy wysadzony w powietrze. Szczątki, które, że tak 
powiem, były w całości – miednice, czaszki – zostały 
skrupulatnie zebrane i wywiezione w inne miejsce. 
Dlaczego, skoro tak dobrze działał IPN, profesor mu-
siał jeździć po miejscowościach… Organizowaliśmy 
dosłownie zbiórki pieniędzy. Tego nie potrafię zro-
zumieć. Potrafię natomiast zrozumieć to, że bar-
dzo konkretne osoby wysoko postawione, wysoko 
tytułowane, wywodzące się z palestry, które miały 
swoich przodków również wysoko postawionych po 
wojnie – tylko to umożliwiło im osiąganie sukcesów 
naukowych – blokowały usuwanie z alei zasłużo-
nych grobów, pod którymi chowane były szczątki 
Żołnierzy Wyklętych. Dzisiaj nie ma wątpliwości co 
do tego, że na wielu cmentarzach aleje zasłużonych 
były formowane na szczątkach Żołnierzy Wyklętych, 
na tym podłożu. Blokuje się możliwość prowadzenia 
badań, odwołując się do szacunku wobec szczątków 
tychże zasłużonych za PRL. Dlaczego kaci – co do 
tego nie ma wątpliwości; historia jest już znana – mają 
większe prawa niż ofiary, które na długie lata zostały 
pozbawione, jak również ich dzieci, możliwości ja-
kiegokolwiek sensownego rozwoju? Co do tego nie 
mamy wątpliwości, bo żyją ich potomkowie, którzy 
przez długie, długie lata nie mogli się normalnie roz-
wijać. A więc jeśli ten IPN do dziś działał tak super, 
tak naprawdę wspaniale, że nie trzeba było niczego 
zmieniać, to dlaczego te elementarne kwestie nie zo-
stały wyjaśnione? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kazimierz Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Trochę żałuję, że wytrwałem do końca tej debaty 

i słuchałem tych wystąpień, szczególnie ostatnich. 
One mnie w sposób szczególny i nadzwyczajny 
zasmuciły, zwłaszcza wystąpienie pana senatora 
Czerwińskiego, który wywołuje duchy już dawno, 
że tak powiem, umarłe, takie, których nie ma. Smutna 
sprawa i trudna.

Ja się nie boję ustawy o IPN. Generalnie nie boję 
się ustaw. Ale czasami boję się ludzi, którzy będą 
je wcielać w życie, i to jest dużo trudniejsza i smut-
niejsza sprawa. Czasami, jak nawet dobra ustawa, 

odtajnieniu tego zastrzeżonego zbioru zobaczymy, 
o kogo tak naprawdę chodziło i o co tak naprawdę 
chodziło w obawach przed tą nowelą. Niestety od-
noszę wrażenie, że taki poziom emocji, jaki tutaj był 
wyrażany, może świadczyć o tym, że właśnie o to 
chodzi, o ten problem, który się ciągnie za nami wła-
ściwie od roku 1989 poprzez rok 1992 i lata następne.

(Senator Jan Rulewski: To jest budowanie misty-
fikacji.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję. Dziękuję za poprawki.
Pan senator Grzegorz Peczkis.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Peczkis:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowni Państwo!
Ja podobnie jak kolega jestem z Opolszczyzny i je-

stem bardzo wdzięczny, że w tej nowelizacji znajduje 
się zapis nawiązujący do czasów poprzedzających 
1939 r. Obecnie na Opolszczyźnie trwa taki bardzo 
dynamiczny proces, w którym relatywizuje się naszą 
przeszłość, relatywizuje się wyczyny Prusaków na 
tym terenie, odnosząc się do ogólnie pojmowanej 
współpracy pomiędzy Polakami i Niemcami. Mówi 
się, że to, co działo się w trakcie powstań śląskich, to 
była wewnętrzna rozgrywka jakichś ugrupowań, że to 
nie była odpowiedź na terror i napiętnowanie polskiej 
ludności cywilnej. Próbuje się to pokazywać w innych 
barwach, twierdząc, że to była jakaś miejscowa, lokal-
na rozgrywka. Nieszczęściem jest to, że świadomość 
historyczna wśród naszych elit jest bardzo mała. Tak 
mała, że w tym roku jubileusz wybuchu powstania 
śląskiego obchodzony będzie 21 maja, to jest w dniu, 
w którym doszło do największej porażki Polski – 
w dniu, w którym doszło do bitwy o Górę Świętej 
Anny wygranej przez Niemców. To jest problem, bo 
Niemcy, mniejszość niemiecka wykorzystuje to do 
realizacji własnych celów. Każdy z państwa, kto był 
na Górze Świętej Anny, współczesnej Górze Świętej 
Anny, i widział, komu to miejsce jest poświęcane, 
w jaki sposób promowane – obok nazw polskich są 
nazwy niemieckie – zrozumie, komu tak naprawdę 
ten obszar Polski jest, że tak powiem, dedykowany.

Wracając do czasów bardziej współczesnych, 
chcę powiedzieć, że skoro było tak dobrze, jak pa-
nowie mówicie, to dlaczego jeszcze rok temu było 
tak źle, że prof. Szwagrzyk musiał poszukiwać fun-
duszy na prowadzenie swoich badań u osób prywat-
nych. Mówię o bardzo konkretnych badaniach na 
tzw. polanie śmierci w miejscowości Barut, powiat 
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(senator K. Kleina) skie. Przecież ono było przyjęte do polskiego systemu 
prawnego. To nie było prawo państwa niemieckiego, 
prawo państwa rosyjskiego czy austriackiego, tylko 
było to prawo, które obowiązywało na terytorium 
polskim, przyjęte przez polski Sejm, ale ono było 
niezmieniane, ponieważ było to niemożliwe, dopie-
ro kodeks karny z 1932 r. to wszystko scalił. Ale to 
przecież nie znaczy wcale, że do 1932 r. w Polsce obo-
wiązywało prawo niemieckie, austriackie czy inne. 
To było prawo przepisane z tamtego czasu, ale ono 
już było prawem wkomponowanym w polski system 
prawny, taki, jaki był. A więc kombinowanie przy 
ustawie o IPN i tych przepisach naprawdę nie ma żad-
nego sensu, nie ma żadnej takiej potrzeby, bo z tego 
nic nowego i nadzwyczajnego nie wynika. Kwestia 
uregulowania np. tych granic oddziałów czy delegatur 
IPN byłaby lepszym rozwiązaniem.

Na marginesie chciałbym powiedzieć jeszcze 
jedną rzecz – o tych wszystkich bohaterach i róż-
nych innych takich rzeczach oraz o dyskredytowaniu 
tego, co było w Polsce czy na ziemiach polskich przed 
I wojną światową i po I wojnie światowej. Przecież 
to też prawie wszyscy wiedzą. Ale upraszczanie tych 
wszystkich bohaterstw jest po prostu kompromitują-
ce. Większość polskich oficerów w Wojsku Polskim 
po I wojnie światowej to byli oficerowie, którzy byli 
wykształceni i służyli w armiach państw zaborczych. 
Tym, którzy byli lojalnymi obywatelami państwa pol-
skiego, nikt niczego nie zarzuca. Mówienie, tak jak 
wynikało z sugestii jednego z senatorów, że to po 
prostu nie było na tyle polskie, na tyle prawdziwe… 
To jest smutna sprawa. Czasami myślę, że takie na-
cjonalistyczne spojrzenie jest po prostu szkodliwe 
dla polskich spraw.

I na koniec jeszcze raz chcę powiedzieć: ja się 
nie boję ustaw, ja się w ogóle nie boję nowej usta-
wy o IPN – jej nic złego nie będzie – tylko boję się 
ludzi, którzy mogą nią zarządzać. Mam nadzieję, 
że zgodnie z tym, co mówił senator Żaryn, będą to 
ludzie odpowiedzialni, rozumiejący historię Polski. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I jeszcze pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Właściwie nie powinienem w to wchodzić, jednak 

jakaś polemika należy się panu senatorowi Kleinie. 
Przede wszystkim nie będę używał epitetów typu: 
prostackie. Choć rzeczywiście jest tu kwestia zrozu-
mienia – zrozumienia obecnej sytuacji, w której znaj-
dujemy się jako państwo, i celu, do jakiego dążymy. 

doskonała ustawa dostanie się w ręce ludzi nieodpo-
wiedzialnych, nierozumiejących i współczesności, 
i przeszłości, to dochodzi do kompletnych wypaczeń.

Ja cieszę się z głosu i wystąpienia senatora Żaryna, 
który 15 lat pracował w Instytucie Pamięci Narodowej, 
w różnych sytuacjach, ale myślę, że koledzy z Prawa 
i Sprawiedliwości nie wysłuchali tego wystąpienia. 
Oczywiście każda instytucja ma swoje słabości, ale 
on generalnie pokazywał jej wielkie zasługi i róż-
ne wydawnictwa, które mogły budzić kontrowersje 
tych czy innych ludzi nawiedzonych lub też rzetelnie 
patrzących na sprawy polskie. Ale zasmuciła mnie 
trochę w wystąpieniu senatora Czerwińskiego sprawa 
dotycząca pomników żołnierzy Wehrmachtu, którzy 
zginęli w czasie I wojny światowej. Oczywiście, że 
to byli ludzie, którzy służyli w wojsku niemieckim 
i służyli państwu niemieckiemu, ale gdybyś się dobrze 
wczytał w te tablice, to zauważyłbyś jedną ważną 
rzecz, która z punktu widzenia polskiego interesu na-
rodowego i państwowego ma niezwykłe, istotne zna-
czenie. Ja sam zaangażowałem się nawet w kwestię 
zachowania niektórych z tych pomników, szczególnie 
na pograniczu, szczególnie na tych terenach, które po 
1945 r. zostały przyłączone do Polski. To nawet byli 
ludzie, którzy w swojej świadomości byli Niemcami. 
Ale jeżeli się przyjrzymy tym tablicom, napisom na 
tych tablicach, to zobaczymy, że wszystkie te nazwi-
ska u nas na Pomorzu są polskie albo kaszubskie. 
Czyli zaprzecza to temu, co propaganda niemiec-
ka, a później także komunistyczna, starała nam się 
wmówić: że to były tereny od zawsze niemieckie lub 
w pełni zgermanizowane. Pewnie zgermanizowane 
tak. Ale nazwiska, nazwy miejscowości przechowu-
ją to, co jest jądrem i sednem miejsca. Dlatego też 
zawsze przestrzegam różnych nawiedzonych ludzi, 
żeby zanim powiedzą o zdrajcach, sprzedawczykach 
i różnych innych, po prostu przeanalizowali to, co 
jest istotą jakiegoś dokumentu czy nawet takiego po-
mnika. Tylko jego dobra interpretacja, pokazanie go, 
pokazanie młodemu człowiekowi w szkole, ucznio-
wi: zobacz, z tego pomnika wyciągasz całkiem inne 
wnioski, niż mogłoby się wydawać po pierwszym 
prostackim, prostym spojrzeniu na sprawę. To jest 
niezwykle ważne, szczególnie na pograniczach. Kto 
tego nie rozumie, to nie rozumie polskiej historii – 
przeszłości i teraźniejszości.

Mówimy tutaj o drobnych poprawkach, nie do koń-
ca to rozumiem… Senator Żaryn mówił o istotnych 
słabościach tej ustawy, np. dotyczących podziałów 
administracyjnych. Ale żadna poprawka w tej sprawie 
się nie pojawiła, a pojawiają się poprawki dotyczące 
drobnych spraw. Chociażby kwestia – ją oczywiście 
można zapisać – dotycząca prawa obowiązującego 
na ziemiach polskich do 1932 r. To było prawo pol-
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(senator J. Czerwiński) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mieszanie do tej ustawy, do tematu tej ustawy pro-

blemów Polaków, którzy w czasie II wojny światowej 
służyli w Wehrmachcie, a nawet problemów wcze-
śniejszych, bo i z I wojny światowej, ale teraz do tego 
jeszcze dochodzi Wehrmacht, to jest… Nie powinno 
tego być, to jest szkodliwe. Czułem, że w którymś 
momencie dojdzie do tego, że będę musiał się tłuma-
czyć, że jestem za mało Polakiem lub nie do końca, 
przed jakąś komisją, bo do tego to zmierza.

Tak nas, Kaszubów przez całe lata traktowali. 
Jak mówię: ja jestem Kaszubą, to pada pytanie: 
a co to znaczy? To kto ty jesteś? To ty nie jesteś 
Polakiem? Nikogo w Lublinie, w Warszawie nie 
pyta się o to, tylko zawsze nas, ludzi mieszkających 
na pograniczu. I czuję w tych wystąpieniach do-
kładnie takie coś. Nas, ludzi, którzy mieszkają na 
pograniczu, którzy mieli różne dramatyczne czasy 
w dziejach, zawsze się rozlicza z tego, na ile my 
jesteśmy lepszymi lub gorszymi Polakami od tych, 
którzy mieszkają lub pochodzą ze Lwowa, z Wilna, 
Lublina, Krakowa, nie wiadomo czego. Nie damy 
się zepchnąć na margines Rzeczypospolitej. Nie 
damy się zepchnąć.

I ja proszę tutaj – proszę także pana senatora prof. 
Żaryna, który jest przewodniczącym grupy miłośni-
ków historii, a ja jestem członkiem tego zespołu – 
żeby zrobić spotkanie, zaprosić wszystkich senatorów, 
szczególnie tych błądzących w sprawach pograni-
cza. Bo to jest po prostu szkodliwe dla Polski, obraża 
w dużej mierze nas, także naszych dziadków, którzy 
żyli w trudnych czasach i trudnych warunkach. Mój 
dziadek akurat nie służył w Wehrmachcie w czasie 
II wojny światowej, chociaż warto pamiętać o tym, że 
w czasie II wojny światowej w Wehrmachcie służyło 
więcej Polaków niż łącznie w obu polskich armiach, 
na zachodzie i na wschodzie. To są tragedie. A dla 
niektórych to wszystko jest proste jak drut. Tak się 
nie pisze teraźniejszości, patrząc przez pryzmat histo-
rii. Dlatego proszę pana senatora, przewodniczącego 
tego właśnie zespołu, aby rozpoczął akcję edukacyj-
ną w tych kwestiach, które dotyczą tak wrażliwych 
i delikatnych spraw naszej współczesności. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I jeszcze pan senator Peczkis.

Otóż niestety także z państwa udziałem – mówię tu 
o Platformie Obywatelskiej – i ludzi, którzy może 
nie tyle są w partii, ile wyznają takie same poglą-
dy… Z państwa udziałem restauruje się mniejszość, 
której faktycznie na terenie województwa nie było, 
a jest to mniejszość ekonomiczna – po prostu opła-
ca się być Niemcem. I ta mniejszość do swojego 
zaistnienia powołuje, buduje, odnawia – różnie to 
jest – pomniki symbole. To nie są pomniki oddające 
cześć ofiarom, bo takowe w naszej kulturze stawia 
się raczej na cmentarzach. Te symbole stawia się 
demonstracyjnie w środku wsi, na skrzyżowaniach 
i uzupełnia taką symboliką oraz takimi motywa-
mi, przed którymi właśnie Rada Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa przestrzega i których zabrania. 
Chodzi o symbole militarystyczne, hełmy, żelazne 
krzyże, które się tak a nie inaczej kojarzą, szcze-
gólnie po II wojnie światowej. Do tego jeszcze te 
upamiętnienia symboliczne uzupełnia się listami 
ludzi, którzy w czasie II wojny światowej służyli 
w Wehrmachcie. Nie mówiąc o tym, że na kilku 
pomnikach znalazły się listy esesmanów, łącznie ze 
stopniami wojskowymi. To nie jest przypadek, to nie 
jest pamięć… Być może to jest odtwarzanie pamięci 
historycznej, ale sprzecznej z polską racją stanu, 
po prostu. To nie jest europejskość. To jest tracenie 
polskości na tych terenach. Do tego dochodzą – będę 
jeszcze o tym mówił – próby nieobchodzenia świąt, 
które myśmy jako Polacy zawsze obchodzili. Np. 
rocznicy III powstania śląskiego. Odchodzi się od 
pomnika i czasowo, i przestrzennie po to tylko, żeby 
młode pokolenie nie miało w świadomości tego, że 
III powstanie śląskie to było powstanie o polskość 
Śląska, a nie bratobójcze walki, a nie wojna domo-
wa czy też walki o prawa mniejszości. Niestety wy 
przenieśliście te uroczystości – mówię wy, czyli 
Platforma Obywatelska – z 2 i 3 maja na 21 maja, 
datę bitwy o Górę Świętej Anny, przegranej przez 
Ślązaków, a przynajmniej na pewno nie wygranej. 
Co świętujecie, Panowie z Platformy? Co świętujecie 
21 maja? Pytanie jest takie właśnie: w którą stronę 
idziecie na Opolszczyźnie?

Mam nadzieję, że Instytut Pamięci Narodowej bę-
dzie dobrym kontynuatorem Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, a my musimy mu to umożliwić 
właśnie dobrym prawem, szczególnie podziałem kom-
petencji. Bo jeśli rzeczywiście – wracam do usta-
wy – mogą być problemy związane z tą ustawą, to 
z podziałem kompetencji pomiędzy Instytut Pamięci 
Narodowej a ministerstwo kultury. Tu rzeczywiście 
mogą być problemy i być może będziemy wracać do 
tej ustawy. Ale teraz powinniśmy te problemy przy-
najmniej próbować wyeliminować w sposób maksy-
malny. Dziękuję.
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(wicemarszałek M. Koc) swoją tradycję. I tylko na prawdzie można budować 
przyszłość, tylko na prawdzie. Nie musimy się wsty-
dzić tego, że w trakcie II wojny światowej byliśmy 
najechani przez zbrodniczy naród. I to nie był naród 
esesmanów, to był naród niemiecki. Wehrmacht rów-
nież brał udział w tych działaniach zbrojnych, był 
jedną z głównych jego sił. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ja jestem przekonana, że pan senator Żaryn zor-

ganizuje takie spotkanie zespołu miłośników historii 
i będzie to dobra płaszczyzna do dyskusji na te ważne, 
choć czasami drażliwe tematy.

Szanowni Państwo, informuję że lista mówców 
została wyczerpana.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożyli senatorowie: Czesław Ryszka, 
Bogdan Borusewicz, Jan Rulewski, Grażyna Sztark, 
Tomasz Grodzki, Jerzy Fedorowicz, Rafał Ambrozik, 
Zbigniew Cichoń, Jan Żaryn i Jerzy Czerwiński.

Zamykam dyskusję.
Teraz powinno paść pytanie do przedstawiciela 

rządu, czy chce się ustosunkować do przedstawionych 
wniosków, ale nie będzie to dzisiaj możliwe, zapewne 
przedstawiciel…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale pytanie może 
paść.)

Przedstawiciel rządu zapewne ustosunkuje się ju-
tro na posiedzeniu komisji.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-
rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i o przygotowanie spra-
wozdania.

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

Szanowni Państwo, za chwilę ogłoszę przerwę do 
jutra, czyli do czwartku, do godziny 11.00, ale zanim 
to nastąpi, poproszę jeszcze pana senatora o odczy-
tanie komunikatów.

Senator Sekretarz Aleksander Szwed:
Komunikaty.
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji w sprawie wniosków do 
ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci 
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw 
odbędzie się jutro, 12 maja, o godzinie 8.15 w sali 
nr 182.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zgłoszonych w trakcie debaty do 

(Senator Jan Żaryn: Czy jest jakiś tryb, w którym 
mogę się odnieść?)

(Senator Kazimierz Kleina: Tu nie ma do czego 
się odnosić.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie ma.)
(Senator Kazimierz Kleina: Później sobie poga-

damy.)
Panie Senatorze, dzisiaj już kończmy dyskusję.
Panie Senatorze, bardzo proszę. 
(Senator Grzegorz Peczkis: Już króciutko.)
Tak, króciutko.

Senator Grzegorz Peczkis:
Nie słyszałem wypowiedzi pana Czerwińskiego, 

słów ani o Kaszubach, ani o Wehrmachcie. Ale jako 
przedstawiciel Opolszczyzny – z tamtego terenu zo-
stałem wybrany – mogę jednoznacznie powiedzieć, 
że przedstawiciele Wehrmachtu mordowali Polaków 
w trakcie wojny, że to była formacja…

(Senator Kazimierz Kleina: Ależ oczywiście, że 
tak. Temu nikt nie zaprzecza.)

Proszę mi nie przeszkadzać, uprzejmie proszę mi 
nie przeszkadzać.

…Że to była formacja najeźdźcy. Proszę wyjaśnić 
to potomkom wymordowanych, proszę wyjaśnić to 
tym spośród mojej rodziny, którzy leżą w grobach, bo 
przyszli Niemcy i ich zamordowali. Proszę spróbować 
wyjaśnić to, że Niemcy ze swoim ugrupowaniem, 
które… Teraz próbuje się udawać, że strzelali… Gdzie 
strzelali? W powietrze? To dlaczego ludzie ginęli? 
Kto w 1939 r. wszedł, przekroczył granicę i mordo-
wał ludzi? Kto w czasie poprzedzającym powstania 
śląskie wymordował kilkadziesiąt tysięcy cywilnych 
Polaków? Kto to zrobił? To były jakieś dobre ludki, 
które chciały porozumienia i tylko tak im troszkę 
przez przypadek się mordowało cywilów? To nie były 
dobre ludki. To byli najeźdźcy, to byli oprawcy, to 
byli zbrodniarze, przeciwko których tyranii polski 
naród powstał w trakcie III powstania w nocy z 2 
na 3 maja. Nie 21 maja, jak chcieliby teraz przedsta-
wiciele mniejszości niemieckiej, ale w nocy z 2 na 
3 maja – wtedy to polski naród powstał przeciwko 
tyranii. Tyranii, która doprowadziła do wymordo-
wania wielu tysięcy Polaków. To nie były wzajemnie 
żyjące ze sobą, współdziałające grupy, bo ci, którzy 
mordowali, byli przywożeni z głębi Niemiec, z głębi 
Rzeszy. To były bojówki przywożone tylko po to, 
żeby mordować. Znamy te grupy, znamy te zastępy, 
są zdjęcia z tymi czczonymi do dzisiaj niestety w nie-
których miejscach – zupełnie bezpodstawnie – po 
prostu zbrodniarzami. I przeciwko temu naród polski 
powinien występować. Bo mamy swoją tożsamość, 
mamy swoją wiarę, mamy swoje pochodzenie, mamy 
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Komunikaty

(senator sekretarz A. Szwed) od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działal-
ności gospodarczej odbędzie się jutro o godzinie 8.30 
w sali nr 217.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 11.00. 

Dziękuję

ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi 
oraz niektórych innych ustaw – druk senacki nr 149 
– odbędzie się w dniu jutrzejszym o godzinie 8.30 
w sali nr 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia wniosków 
do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 28)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Adam Bielan, Bogdan Borusewicz oraz Grzegorz 
Czelej)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-

go porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
ły w sprawie 35. rocznicy rejestracji Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”.

Przypominam, że projekt został wniesiony przez 
senatora Jerzego Chróścikowskiego i jest zawarty 
w druku nr 138, a sprawozdanie komisji – w druku 
nr 138 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Jerzego Chróścikowskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca  
Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Ustawodawczej sprawozdanie o projekcie uchwa-
ły w sprawie 35. rocznicy rejestracji Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”; druk nr 138. 

Komisja na posiedzeniu 28 kwietnia 2016 r. roz-
patrzyła w pierwszym czytaniu przedstawiony przez 
wnioskodawców projekt uchwały, wprowadziła do 
niego poprawki i wnosi o przyjęcie przez Senat jed-
nolitego załączonego projektu uchwały.

Szanowni Państwo, na posiedzeniu komisji zostały 
złożone wnioski, które zostały…

(Rozmowy na sali)

(Senator Robert Mamątow: Panowie, posłuchaj-
cie!)

…przyjęte. Odbyła się dość burzliwa dyskusja, ale 
doszliśmy do kompromisu i ustaliliśmy wspólne sta-
nowisko komisji, uzgodniliśmy jednolity tekst, który 
uważam, że dzisiaj powinien być przyjęty. Tak, jak 
na posiedzeniu komisji przyjęliśmy go jednomyślnie 
w głosowaniu, tak myślę, że i Wysoka Izba zechce 
również go przyjąć.

Jeśli chodzi o krótkie uzasadnienie, to myślę, że 
nie trzeba wiele mówić, bo państwo już wielokrotnie 
mieli okazję słyszeć moje wypowiedzi jako prze-
wodniczącego rolniczej Solidarności. Ta uchwała 
jest rzeczywiście powiązana również z dzisiejszą 
wystawą, która będzie otwarta o godzinie 12.00. 
Więc myślę, że będzie można usłyszeć wszystkie 
szczegóły, historie i będzie też możliwość wysłu-
chania pana dyrektora z rzeszowskiego IPN, któ-
ry szerzej tę sprawę omówi, więc ja już bym nie 
chciał tego robić. Ale jeśli byłyby jakieś pytania, 
to chętnie się do nich odniosę. Rzeczywiście dla 
nas, dla rolników, jest to bardzo ważne wydarze-
nie, jest to rzeczywiście 35 rocznica. Pamiętamy 
ten dzień, 12 maja, jak po wielkich trudach, bojach 
udało się zarejestrować związek, a przypomnę, że 
Solidarność pracownicza była już na jesieni, bodajże 
w listopadzie, w 1980 r. zarejestrowana. My to zro-
biliśmy dopiero 12 maja po wielkich trudach, wiel-
kich protestach. To był Rzeszów, to był Poznań, to 
tam zjednoczyły się 3 związki rolnicze: Solidarność 
Wiejska, Solidarność Chłopska, Solidarność rolni-
ków Gabriela Janowskiego. To wtedy uważaliśmy, 
że zjednoczenie da szansę, że jak będzie reprezen-
towany jeden silny związek, to wtedy państwo ko-
munistyczne przyzwoli na tę rejestrację. Niestety 
trzeba było strajków bydgoskich i naszych upartych 
twardych działań. Dopiero przyjęcie ustawy sej-
mowej 6 maja, aby mógł… Dopiero po przyjęciu 
ustawy sejmowej sąd mógł zarejestrować Niezależny 
Samorządny Związek Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”. Tak że to była uporczywa walka. 
Dzisiaj po 35 latach działamy, jesteśmy i mam na-

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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(senator sprawozdawca J. Chróścikowski) Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy ko-
misji, który jest jednocześnie upoważnionym przed-
stawicielem wnioskodawców w pracach nad tym 
projektem.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Jest pytanie ze strony pana marszałka Borusewicza.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, Panie 

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”, obecny prze-
wodniczący tego związku, chcę zapytać, dlaczego 
nie został zaproszony pierwszy przewodniczący tego 
związku Jan Kułaj. Czy to przez nieuwagę, czy z ja-
kichś innych powodów?

(Senator Jerzy Chróścikowski: Panie Marszałku, 
mogę?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Tak, bardzo proszę.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku, czy był zaproszony, czy nie był 

zaproszony? Wszędzie oficjalnie podaliśmy informa-
cje, informując dzisiaj… Pytanie, czy zapraszamy 
pierwszego, drugiego, trzeciego czy któregoś z ko-
lei… No, nie byłoby miejsca. Można zapytać, dla-
czego nie ma zaproszenia dla Lecha Wałęsy. Można 
by o jeszcze wielu zapytać. Uznaliśmy, że jest to 
zaproszenie otwarte, a my jako związkowcy z RI 
„Solidarność” mamy też swoją wiedzę, mamy wiedzę 
historyczną. I ze względu na tę wiedzę historyczną 
nasi koledzy często doceniają tych działaczy, ale nie 
zawsze podnoszą do najwyższej rangi – mogę tak 
powiedzieć – niektóre osoby i uznali wielokrotnie, 
że osoby, które nie chciały działać dalej, nie działają 
w związku, niekoniecznie muszą być uczestnikami 
dalszych działań. Obecnie pan Kułaj działa na własna 
rękę w gospodarce, nie działa w związku. Uznaliśmy, 
że zaproszenie jest otwarte dla wszystkich, Senat jest 
Izbą otwartą, kto chciał, mógł tu przyjść i z nami 
być. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuje.
Dodatkowe pytania ze strony pana marszałka.
Bardzo proszę.

dzieję, że dzisiaj przy okazji wystawy będzie jeszcze 
okazja o tym porozmawiać.

Jeżeli państwo pozwolą, to odczytam jednolity 
tekst uchwały.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
– rozumiem, że dzisiejszego – w 35. rocznicę rejestracji 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
Rolników Indywidualnych «Solidarność».

Trzydzieści pięć lat temu, 12 maja 1981 r., po wie-
loletniej walce rolników całego kraju o należne im 
prawo do obrony swoich interesów została zarejestro-
wana pierwsza w historii Polski chłopska organiza-
cja związkowa – Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Rolników Indywidualnych «Solidarność». 
Wydarzenie to, wieńczące długoletni opór chłopski, 
w następstwie strajków, Porozumień Ustrzyckich ze 
stycznia i wydarzeń bydgoskich z marca 1981 r. wpi-
suje się w ciąg osiągnieć wielkiego ruchu solidarno-
ściowego początku lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku.

Urzeczywistnienie przez rolników idei związ-
kowości miało silne poparcie w znakomitej części 
polskiego społeczeństwa. Ponadto starania chłopów 
o posiadanie własnej organizacji związkowej nie-
złomnie wspierał Kościół Katolicki, a osobiste za-
angażowanie w sprawę oraz bezwarunkowe popar-
cie dla niej Prymasa Polski, ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, przyczyniło się do jej sukcesu.

Dzięki rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych 
«Solidarność» możliwe stało się pokonanie przez pol-
ską wieś kolejnego etapu w walce o przywrócenie jej 
równoprawnego miejsca w polskim społeczeństwie, 
a także umocnienie świadomości podmiotowości tej 
grupy zawodowej.

Historyczne zasługi NSZZ Rolników 
Indywidualnych «Solidarność» dla wolnej Polski, 
represyjny charakter jego delegalizacji po wprowa-
dzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego oraz dzia-
łanie w podziemiu do kwietnia 1989 r. nadają temu 
związkowi wymiar symbolu – symbolu kształtującej 
się tożsamości i świadomości rolników.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając wagę 
i znaczenie istnienia w Polsce niezależnych rolni-
czych związków zawodowych, wyraża swoje głębo-
kie uznanie i podziękowanie założycielom, człon-
kom i władzom NSZZ Rolników Indywidualnych 
«Solidarność», wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do jego powstania i zarejestrowania, a także tym, 
którzy wspierali związek i jego członków.

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

Proszę Wysoką Izbę o poparcie uchwały. Dziękuję. 
(Oklaski)
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rej zawarł opinię, że cieszy go, że także episkopat 
przyłączył się do sprawy obrony robotników. Gdy ta 
opinia dotarła do prymasa Wyszyńskiego, ten określił 
ją jako groteskową i wyliczył w odpowiedzi autorowi 
wszystkie wysiłki, zaprezentował postawę episkopatu 
w obronie praw człowieka od 1945 r. Napisał: „To 
nie dziś Episkopat się przyłączył. Od lat, niekiedy 
osamotnieni, opuszczeni przez wszystkich, bronimy 
podstawowych praw człowieka w Polsce”.

Już w pierwszych dniach strajku na Wybrzeżu 
w sierpniu 1980 r. prymas Wyszyński zdał sobie spra-
wę z jego wagi. 17 sierpnia, czyli w czwartym dniu 
strajku, koronując w Wambierzycach figurę Matki 
Bożej, udzielił moralnego poparcia strajkującym 
i podkreślił prawo robotników do posiadania wła-
snej reprezentacji związkowej, zawodowej. Zdawał 
sobie równocześnie sprawę z możliwości interwencji 
radzieckiej, o czym miał informacje ze źródeł par-
tyjnych. Po prostu zbyt wielu komunistów chciało 
sięgnąć po władzę po upadającym Gierku.

Ważna była również sugestia zawarta w liście Jana 
Pawła II, wysłanym 20 sierpnia 1980 r. do kardyna-
ła Wyszyńskiego. Papież pisał w tym liście m.in.: 
„Modlę się, by raz jeszcze Episkopat z Prymasem na 
czele (…) mógł wspomóc naród w jego walce o chleb 
powszedni, sprawiedliwość społeczną i w obronie 
jego nienaruszalnych praw do własnego życia i roz-
woju (własnej drogi życiowej i osiągnięć)”.

Powstanie związku zawodowego Solidarność 
rozpoczęło prawdziwy przełom w najnowszej histo-
rii Polski. Nie ulega wątpliwości, że w tym czasie 
prymas Wyszyński stał się prawdziwym doradcą 
związkowców Solidarności – wspierał demokratyczne 
przemiany w Polsce, przestrzegał też, aby nie eskalo-
wać żądań wolnościowych, obawiał się bowiem, że 
może to sprowokować upadającą władzę totalitarną 
do krwawego odwetu. Tak m.in. mówił do delegacji 
Solidarności Wiejskiej 6 lutego 1981 r.: ten ruch musi 
służyć przede wszystkim sprawie Polski, to znaczy 
ludności polskiej, czy to będzie ludność rolnicza, czy 
robotnicza, dla zaspokojenia jej potrzeb. Trzeba się 
strzec, żeby w ten ruch nie wplątali się tacy ludzie, 
którzy mają inne założenia, którzy są gdzieś uzależ-
nieni i chcą przeprowadzać niepolskie sprawy. Trudno 
tu po nazwisku ich wymieniać. Ludziom tym zależy 
na tym, aby Polskę wplątać w jakieś sytuacje poli-
tyczne. Tymczasem wasz ruch jest przede wszystkim 
ruchem społecznym i zawodowym. To sobie, najmil-
si, zapamiętajcie na dłuższy czas, bo dopiero w tej 
pracy społeczno-zawodowej umocnicie wasz ruch. 
A jeżeli kiedyś zajdzie potrzeba, aby wasz ruch na-
brał wymiarów politycznych, to chyba dopiero wtedy, 
gdy się umocnicie i zorganizujecie dobrze w waszym 
ruchu społeczno-zawodowym. Na razie musie zająć 
się wszystkimi dolami i niedolami ludności rolniczej 
i jej potrzebami.

Senator Bogdan Borusewicz:

W związku z pana odpowiedzią, Panie Senatorze 
Sprawozdawco, chciałbym zapytać, ilu przed panem 
było przewodniczących związku RI, „Solidarności” 
Rolników Indywidualnych.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Można?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku, to jest niedługa lista, mogę wy-

mienić. Jak już wspomniał pan marszałek, pierwszym 
wybranym na zjeździe w Poznaniu był Jan Kułaj. 
Drugim jeszcze w okresie stanu wojennego i po 
stanie wojennym, już w trakcie tworzenia struktur 
nielegalnych, był Józef Ślisz, wicemarszałek Senatu. 
Następnie na zjeździe w Mistrzejowicach został wy-
brany Gabriel Janowski. Następnym przewodniczący 
był Roman Wierzbicki, który był również senatorem 
tej Izby, a wcześniej posłem. I obecnie moja osoba, 
ale po 2 kadencjach, ponieważ mogą być tylko 2 
kadencje, będzie zjazd, moja kadencja się kończy 
i prawdopodobnie będzie nowy przewodniczący, gdyż 
ja odchodzę zgodnie ze statutem związku.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Nie widzę więcej zgłoszeń do zadania pytań.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zgłosił się pan 

senator Ryszka.
Bardzo proszę.

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
12 maja 1981 r. została zarejestrowana pierw-

sza w historii Polski chłopska partia związkowa. 
To historyczna data i takież wydarzenie. Uchwała 
Senatu dobrze to ujmuje i uzasadnia. Ponieważ jed-
nak w uchwale pada nazwisko prymasa Polski, kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, chciałbym w moim 
wystąpieniu w największym skrócie przypomnieć, 
jaki był udział prymasa Polski czy szerzej Kościoła 
katolickiego w tym wydarzeniu.

Pamiętam, że kiedy w latach siedemdziesiątych 
rodził się w Polsce ruch obrońców praw człowieka, 
kiedy powstawał Komitet Obrony Robotników, to 
jeden z korowców wydał na Zachodzie książkę, w któ-
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(senator C. Ryszka) Wyszyńskiego doszło do rejestracji Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”.

12 maja 1981 r. w rozmowie z nowym premierem, 
generałem Jaruzelskim, kardynał postawił to jako 
warunek dalszego pełnienia przez Kościół funkcji 
mediatora między władzą a społeczeństwem. Dwa 
tygodnie później Prymas Tysiąclecia odszedł do Pana. 
Opatrzność Boża oszczędziła mu bolesnych doświad-
czeń stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.

Dodam na koniec, że Jan Paweł II, przybywszy 
w 1983 r. z drugą pielgrzymką do ojczyzny, pierwsze 
kroki skierował do katedry warszawskiej, do grobu 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tam, w intencji 
wielkiego prymasa, odprawił pierwszą mszę świętą na 
polskiej ziemi. Dziękował Bogu za to, że w trudnym 
okresie dziejów, po II wojnie światowej, na przełomie 
pierwszego i drugiego tysiąclecia, mieliśmy prymasa, 
męża bożego, nieustraszonego sługę kościoła i oj-
czyzny…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, 10 minut już minęło.)

…doradcę Solidarności. Dziękuję za uwagę. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
(Senator Czesław Ryszka: Przekroczyłem czas?)
Tak.
(Senator Czesław Ryszka: O ile minut?)
No, 10 minut minęło w tej chwili.
(Głos z sali: To jeszcze 5 minut.)
5 minut to następnym razem.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dziękuję inicjatorom tej uchwały i przyznaję, że 

trafnie ujmują zarówno rejestrację, której rocznicę 
obchodzimy, jak i drogę poprzedzającą tę rejestrację 
oraz działalność, która po niej następowała. Brałem 
udział w wielu działaniach, obok wielu innych działa-
czy związku Solidarność. Mandatem do tych działań 
był 10 postulat porozumień gdańskich, który naka-
zywał władzom, postulował poprawę zaopatrzenia 
w środki spożywcze, szczególnie przetwory mięsne, 
a w ostateczności, jak pamiętam, wprowadzenie sys-
temu kartkowego. To po pierwsze.

A drugą stroną tego mandatu był fakt, że… Dane 
było mi obserwować przyczyny tego, co się działo 

Ksiądz prymas, nauczając o wolności związków 
zawodowych, przestrzegał ponadto, aby w sytuacji 
kryzysu, jaki zapanował, ich zasadnicze działanie 
było skierowane ku odnowie i odrodzeniu moral-
nemu i ekonomicznemu. Mówił m.in. tak na ten te-
mat: współczesny ruch, kierujący się ku Ewangelii 
Chrystusowej, to wołanie o obecność Chrystusa 
w pracy stoczniowców, górników, hutników, pracow-
ników instytucji przemysłowych, a także rolników. 
Jest przejawem zdrowego rozsądku, głosem sumienia 
narodowego. Należy to przyjąć jako szczególną łaskę 
Bożą. Garnące się do Kościoła związki zawodowe 
dają dowód, iż dobrze rozumieją, co jest bardziej 
potrzebne narodowi. Najpierw musimy wyjść z nie-
woli duchowej, z klęski moralnej, jaką jest przede 
wszystkim nietrzeźwość, bark sumienności w pracy, 
nadużycia, szczególnie natury społecznej i publicz-
nej. Świadomość konieczności takich przemian jest 
dowodem, że chociaż dużo było wśród nas zła, sumie-
nie pozostało i ono woła o miejsce chrześcijańskiej 
Ewangelii w naszym życiu społecznym, gospodar-
czym i narodowym.

Krótko mówiąc, według prymasa Wyszyńskiego 
wśród najpilniejszych trosk powstałych wolnych 
związków należało najpierw zadbać o warunki pracy. 
Tak jak dba się o dobre warunki życia w domu, tak 
należało czuwać nad warunkami pracy robotników 
czy rolników. I to jest zadanie związków. Mówił na 
ten temat ksiądz kardynał: niech samorządne i nieza-
leżne związki zawodowe w swojej działalności o każ-
dym pracowniku pomyślą tak – to pracuje człowiek, 
nasz brat, pracuje dla dobra wspólnego. Cokolwiek 
byśmy robili, pamiętajmy, że i inni na nas pracują. 
My na nich, a oni na nas. Jesteście nie tyle ekono-
mistami, ile ludźmi działającymi w zakresie opieki 
społecznej. Łączy was braterstwo ludzi pracujących. 
Dlatego musicie zadbać o to, aby nie niszczyli oni 
przedwcześnie swoich sił. To jest też ogromna tro-
ska, którą powierzam wam wszystkim bez względu 
na wasze orientacje ideologiczne. Chociaż mieliby-
ście różne pokusy natury politycznej, pamiętajcie, 
że pierwszym waszym celem jest realizacja zadań 
zawodowo-społecznych, obrona środowiska pracy, 
warunków higieny i bezpieczeństwa pracy, przestrze-
ganie kodeksu pracy, ustawodawstwa społecznego. 
Obrona człowieka pracującego to jest wasze najważ-
niejsze zadanie.

W tych dniach wielkich przemian ksiądz prymas 
starał się równoważyć różne nurty społeczno-poli-
tyczne. Podczas długich i trudnych rozmów ze związ-
kowcami starał się dobrze ukształtować sumienia 
tych, którzy, garnąc się do Kościoła, nie rozumieli 
jeszcze dobrze, co jest najbardziej potrzebne narodo-
wi. Jak się uważa, właśnie dzięki mediacji prymasa 
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(senator J. Rulewski) organizacji związkowej i wreszcie wszystko to, gdzie 
się Polska spotykała, w ośrodkach internowania, na 
szlakach, w podziemiu, ale zawsze razem. Zawsze 
razem z rolnikami i chłopami.

Chłopi odzyskali podmiotowość, odzyskali prawo 
do tego, skąd ich nazwa, skąd ich ród – ziemi. Dziś 
Polska zapewnia, a chłopi zabezpieczają bezpieczeń-
stwo żywnościowe. Więcej, niemały kawałek Europy 
korzysta z tego bezpieczeństwa, dlatego podkreśle-
nie… Ale zanim podkreślę, to potwierdzam, że ta 
droga, skuteczna, bezinwestycyjna, z wyjątkiem woli 
i ofiar, możliwa była dzięki naturalnemu sojuszowi 
Kościoła, związku Solidarność i samych chłopów. 
Dzięki temu ona, jak się okazuje, była skuteczna.

Dziś powiem, że podzielam przesłanie z ostatnie-
go zdania tej uchwały. Uważam, że należy podzię-
kować tym wszystkim chłopom, którzy ze strachem, 
z bojaźnią, ale i z odwagą i rozsądkiem opuszczali 
swoje chłopskie zagrody, by bić się o Polskę. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Żaryna.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym zwrócić uwagę na trzy historycz-

ne, a może nie tylko, aspekty dotyczące tych wyda-
rzeń, które wiązały się z rejestracją NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”.

Otóż pierwsza sprawa, powtórzę za panem se-
natorem Ryszką, za panem senatorem Rulewskim – 
bez wątpienia bardzo piękna i wiodąca rola prymasa 
Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, ciężko 
chorego, umierającego, a jednak bardzo aktywnego 
wobec tej potrzeby, która dotyczyła dwóch fundamen-
talnych zasad realizowanych przez Kościół w jego na-
uczaniu: prawa do samorządności, zgromadzeń, pra-
wa własności, czyli do funkcjonowania w przestrzeni 
publicznej prawa naturalnego. I to właśnie przebija 
zarówno z „Pro memoria” Stefana Wyszyńskiego, 
jak i ze znanych mi dokumentów mówiących o bez-
pośrednich rozmowach między prymasem Stefanem 
Wyszyńskim a Stanisławem Kanią, a także genera-
łem Jaruzelskim. Zaangażowanie prymasa zmierzało 
przede wszystkim do tego, by udowodnić rozmów-
com, iż władze komunistyczne nie są od ustalania 
praw naturalnych. Komunizm może albo funkcjono-
wać w ramach tych praw naturalnych, ale od 1917 r. 
widać, że nie potrafi, albo w związku z tym, że nie 
potrafi, być nadzorcą niesłusznych, bo nienatural-
nych praw, czyli siłą esbecką i innymi siłami terroru 

w całym bloku komunistycznym, czyli wyraźnego de-
ficytu żywności, problemu nierozwiązanego od dzie-
siątków lat, który, można powiedzieć, przeistaczał 
się w najdłuższą wojnę o wyżywienie w Europie. Bo 
praktycznie już od momentu wprowadzenia pierw-
szych kartek, od wydarzeń w Berlinie, Budapeszcie, 
potrójnie w Polsce… Wydawało mi się – i to zda-
nie, mam nadzieję, podziela również obecny tu pan 
marszałek – że krzywda chłopska była większa niż 
krzywda pracowników. Choćby dlatego, że nie mogli 
się oni zrzeszać, że podstawy ich egzystencji były 
zagrożone, nawet w Polsce, gdzie istniała własność 
chłopska Była ona jednak reglamentowana na wielu 
płaszczyznach: od oczywiście obrotu ziemią, poprzez 
zbywanie, określanie cen, aż nawet do zaopatrzenia 
w niezbędny do produkcji rolnej węgiel. Jak pamię-
tam, to było 900 kg od komina. Nie od wielkości 
produkcji, tylko od komina.

Związek Solidarność zawsze towarzyszył walce 
chłopów. Już w Ustrzykach komisja krajowa przyjęła 
na siebie trud uczestnictwa. Ale powstały problemy 
związane z integracją. Brałem udział w pracach zjed-
noczeniowych. Problemy dotyczyły nazwy. I to była 
istotna sprawa. Mniej już było sporów o to, w jakim 
kierunku ma podążać ta rewolucja chłopska. Była ona 
znacznie trudniejsza niż pracownicza. Układ poro-
zumień sierpniowych, jak również artykulacja ocze-
kiwań pracowników… Można to w pewnym uprosz-
czeniu sprowadzić do oczekiwań, że socjalizm – tak, 
wypaczenia – nie. Inaczej artykułowano potrzeby 
zmian na wsi polskiej, wśród chłopów, gdzie o socja-
lizmie nikt nie chciał mówić, bo dla nich socjalizm to 
pegeery i kołchozy. Tam obowiązywała maksymal-
na reguła: socjalizm – nie! Ale towarzyszyła temu 
refleksja, szczególnie w Polsce. „Socjalizm – nie” 
nie tylko dlatego, że to jest kolektywizacja, ale dla-
tego, że jest to nieproduktywność, jest to niszczenie, 
jest to zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego 
państwa, które było faktem w roku 1980 i w latach 
następnych. Dlatego chłopi, wśród których byłem 
w Bydgoszczy, mówili: „My nie oczekujemy od was 
niczego. Pozwólcie nam gospodarować”. I dodawali, 
co budziło refleksje nawet u takiego ekstremisty jak 
ja: „My nie tylko wyżywimy naród, ale wyżywimy 
dwa narody, jesteśmy już tego bliscy”. Wszyscy wte-
dy się śmiali, gdy minister mówił, że wystarczy na 
śniadanie jedna chrupiąca bułeczka. I stało się. Stało 
się, choć, jak powiadam – i uchwała to podkreśla – 
nie była to droga łatwa, tak samo jak w przypadku 
pracowników. A więc ciężka walka o rejestrację, na 
którą zareagował Kreml ustami rzecznika – to było 
bardzo ważne oświadczenie – że w ten sposób rząd 
Rakowskiego przy pomocy ekstremistów tworzy 
nową partię kułacką. Potem trudy negocjacji, trudy 
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(senator J. Żaryn) Oczywiście ta potrzeba to wielki patriotyzm, wiel-
ka miłość do ojczyzny. Ale chcę podkreślić jednym 
słowem jeszcze jedną potrzebę, mianowicie potrzebę 
wynikającą z polskiej pięknej tradycji samorządności. 
Bo jak się okazało, to właśnie chłopi potrafili prze-
nieść, mimo zdewastowania Polaków przez lata woj-
ny, stalinizmu, a potem PRL, z II Rzeczypospolitej 
własną umiejętność życia samorządnego. Gdyby 
państwo wyjechali w latach trzydziestych na pol-
ską wieś – oczywiście dzisiaj takim bardzo pięknym 
przykładem jest Markowa, bo tam mieszkała rodzina 
Ulmów, o której wiemy bardzo dużo – toby państwo 
zobaczyli nie tylko wspaniałe wielodzietne polskie 
rodziny chłopskie, ale i ludzi, którzy społecznie, go-
spodarczo są niesamowicie zaangażowani. To nie byli 
egoiści siedzący w swoich zagrodach, tylko to byli 
ludzie, którzy wytwarzali wspólne dobro, właśnie 
z racji tej umiejętności tworzenia samorządności.

Ten fenomen, który wówczas zaistniał, to jest 
właśnie ta umiejętność wyzbycia się realnych, au-
tentycznych różnic w poglądach. Wyzbycia się także 
różnic w myśleniu politycznym, bo przecież wówczas 
byli jeszcze bardzo czynni np. ci wszyscy, którzy 
pamiętali PSL Mikołajczykowskie. Też chcieli być 
wyodrębnioną grupą, ale zbili swoje prywatne, in-
dywidualne ambicje po to, żeby właśnie ta wspólna 
samorządność wygrała.

Z tych m.in. powodów warto te czasy przypomi-
nać, ten rok 1981 i to, co się wówczas działo przez 
tych 16 miesięcy. Prawie wszyscy tu jesteśmy z tego 
pokolenia, które było wówczas aktywne i umiało już 
rozumieć w miarę dużo z otaczającej rzeczywistości. 
Niewątpliwie jesteśmy beneficjatami tego okresu, lat 
1980–1981, on nas ukształtował. Ja ten okres określam 
dwoma słowami, jako historyk w swoich publikacjach 
odnoszę je głównie do świata robotniczego, ale w tych 
dwóch słowach ujawnia się dużo szerszy kontekst. 
Tych 16 miesięcy to: promieniowanie Solidarności. 
Tak to nazywam i uważam, że tak w nauce powin-
no to wybrzmieć, ale i w Senacie niech to wybrzmi. 
Dziękuję. (Oklaski)

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

Chróścikowskiego.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zaproszeni 

Goście, którzy jesteście tutaj po prawej stronie, 
z Solidarności Rolników Indywidualnych; są dzisiaj 
zaproszeni, będą na wystawie, część jest na zewnątrz.

Bardzo dziękuję, że koleżanki i koledzy dzisiaj 
dojechali i że możecie wysłuchać Wysokiej Izby, być 

podtrzymywać prawo stanowione zaprzeczające na-
turalnym prawom i możliwościom człowieka. I cała ta 
filozofia, można powiedzieć, prymasa Wyszyńskiego 
zmierzała w kierunku nie tyle edukowania komuni-
stów, bo na to sił mu chyba już brakło po tylu dzie-
sięcioleciach niepowodzeń, ile raczej udowodnienia, 
że system, który oni podtrzymują, jest pozbawiony 
naturalnego funkcjonowania i naturalnego prawa do 
funkcjonowania w środowisku, któremu na imię: 
człowiek i jego kultura. I to była podstawa rozumo-
wania prymasa Wyszyńskiego. To oczywiście prze-
kładało się także na to zjawisko, które było, można 
powiedzieć, bardzo silne w okresie PRL i widoczne 
szczególnie w dziejach Kościoła i nauczaniu prymasa 
Wyszyńskiego, czyli to tworzenie – wypowiem to 
w formule, rzecz jasna, pozytywnej, a nie krytycz-
nej, jak mówili o tym twórcy tego sformułowania 
– Kościoła ludowego. Tak, Kościoła ludowego, tzn. 
Kościoła narodu polskiego, a ten lud polski to wła-
śnie ta najważniejsza część naturalnych możliwości 
istnienia narodu. Bardzo często prymas Wyszyński 
powtarzał to zdanie w zapiskach, w „Pro memoria” 
jest ono też widoczne: nie ma Kościoła powszechnego 
bez Polski katolickiej i nie ma Polski bez katolicyzmu. 
A właśnie w tych warstwach ludowych najgłębiej 
tkwi ten polski katolicyzm. To jest pierwsza refleksja.

Druga to przypomnienie nie tyle faktografii, bo 
nie chcę, broń Boże, w ciągu tych paru minut wy-
konywać swojego zawodu naukowca… Chciałbym 
przypomnieć, że fenomen tego porozumienia i stwo-
rzenia NSZZ Rolników Indywidualnych polegał na 
tym, że nie tylko istniała władza, która z założenia 
atomizowała społeczeństwo, dezintegrowała i dez-
informowała… A przypomnę, że wówczas władze 
próbowały oczywiście wzmocnić kółka rolnicze 
i nadać im większe uprawnienia, udając, że to jest 
odpowiedź na potrzeby chłopów, i było to robione 
w ramach tej właśnie dezintegracji i dezinformacji. 
Jednak istotne było to, że środowisko chłopskie, 
które my dzisiaj tak ładnie określamy jednym sło-
wem, było w dużej mierze w sposób naturalny bądź 
z racji istnienia systemu komunistycznego auten-
tycznie podzielone. To była inteligencja SGGW, to 
byli robotnicy de facto pracujący w pegeerach, to 
byli chłopi – ich było najwięcej, rzecz jasna – z indy-
widualną własnością chłopską. To były środowiska, 
które można powiedzieć, także w tradycji polskiej 
bardzo często istniały jako w zakresie interesów się 
wykluczające, a nie uzupełniające. To nie było takie 
łatwe porozumienie. I fenomen tego porozumienia 
polega na tym, że widocznie istniała w tych war-
stwach i w tych ludziach jakaś głębsza potrzeba bu-
dowania tego porozumienia, które utworzyło NSZZ 
„Solidarność” Rolników Indywidualnych.
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(senator J. Chróścikowski) ziemi zostało przejęte przez Państwowy Fundusz 
Ziemi, a do dzisiaj jest sprzedawane przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych. Wtedy to rolnicy oddawali 
ziemię za renty. O tym mało kto pamięta i mówi. 
Dopiero w późniejszych latach pojawiły się walka 
i upór.

Chcę przypomnieć, że właśnie wtedy powstawa-
ły komitety, które się nazywały komitetami samo-
obrony chłopskiej. One były w 4 regionach, m.in. na 
Podkarpaciu, również w Lublinie. Ksiądz Sadłowski, 
który ma wielkie zasługi, który był bardzo prześla-
dowany, a którego jeszcze śp. pan prezydent Lech 
Kaczyński wysoko odznaczył, miał odwagę. Wtedy 
pokazywaliśmy, jak Kościół był blisko i jak mocno 
walczył o rolników, o tych chłopów jak mówimy po-
tocznie, którzy zawsze mieli patriotyzm na pierw-
szym miejscu. I to widać było, choćby w ostatniej 
walce w ubiegłym roku, kiedy ci rolnicy, a są tu na 
sali, potrafili przez 129 dni upominać się o równe 
prawa.

Ja zawsze powtarzam, że my, rolnicy nie chce-
my przywilejów, my chcemy tylko równych praw 
i równej konkurencji. My zawsze damy sobie radę. 
Potrafimy wyżywić, potrafimy się dzielić, potrafimy 
dbać o ojczyznę. Nam potrzeba tylko równych szans. 
Nie boimy się konkurencji zewnętrznej, jeśli ona jest 
uczciwa, jeśli ona jest prawdziwa, a nie taka, która 
prowadzi do tego, że polscy rolnicy, tak jak dzisiaj, 
mają bardzo trudną sytuację ekonomiczną i borykają 
się z problemami.

Liczę na to, że nasza działalność związkowa po-
może, liczę na to, że ten rząd również pomoże, także 
w Unii Europejskiej, aby polscy rolnicy rzeczywiście 
mogli czuć się bezpiecznie, spokojnie patrzeć w przy-
szłość, mieli perspektywę, gdyż rolnik zawsze widzi 
dalej. Tak, rolnik zawsze widzi dalej, nigdy nie stara się 
oglądać w tył bruzdy. Idzie do przodu i planuje na wiele 
lat do przodu. Rolnictwo jest szczególną dziedziną, 
a ziemia jest szczególnym dobrem, rolnik zawsze dba 
o ziemię i chce być gospodarzem na tej ziemi.

Dlatego muszę podziękować państwu, Wysokiej 
Izbie, za wiele działań, które są tu podejmowane 
w obronie polskiej ziemi, w obronie własności, o co 
przez wiele lat polscy chłopi zabiegali.

Muszę wspomnieć również o ziemianach, zwłasz-
cza że wczoraj otwieraliśmy wystawę o ziemianach. 
Oni też pamiętali… Ten patriotyzm naszych wielkich 
mężów, ziemian, którzy też dbali o polskość, o kultu-
rę, o tradycje, był wczoraj omawiany. I wspólnie, ra-
zem w tamtej II Rzeczypospolitej… Tak jak i dzisiaj, 
gdy odradza się ta tożsamość. I dzisiaj niektórzy rol-
nicy stają się już, można tak powiedzieć, ziemianami. 
Nawet już są ziemianami, można tak śmiało powie-
dzieć, bo mają już większe obszary i mają możliwości.

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, dziękuję rów-
nież koleżankom i kolegom senatorom – liczę, że ze-

świadkami przyjęcia tej uchwały i wyrażenia po-
dziękowań dla was, dla waszego trudu, pracy, walki 
najpierw o zjednoczenie ruchu wiejskiego, jak tu już 
wspominałem i jak wspominał przed chwilą prof. 
Żaryn… Dla tej trudnej walki, a dzisiaj trzymania 
dalej tego steru, który trzeba trzymać, gdyż związ-
ki zawodowe są tak samo potrzebne jak wcześniej. 
Dzisiaj w Unii Europejskiej my jako RI „Solidarność” 
jesteśmy zrzeszeni w europejskich związkach Copa-
Cogeca. Tam dzisiaj, gdy zapadają najważniejsze de-
cyzje w Unii Europejskiej, w Brukseli, w Strasburgu, 
jesteśmy i tam pilnujemy ustawodawstwa i rozwiązań 
prawnych, które obowiązują w Unii Europejskiej, 
a zarazem wszystkich członków Unii Europejskiej, bo 
wiemy, że dyrektywy decydują o tym, jakie jest na-
sze polskie prawodawstwo. One obowiązują wprost, 
czyli dzisiaj tym bardziej siła organizacji rolniczych 
musi być – i jest – widoczna w Unii Europejskiej. 
Stąd jest wielkie wyzwanie dla związków rolniczych, 
aby dzisiaj dalej utrzymywać aktywność i pilnować 
wspólnej polityki rolnej oraz polityki rolnej, która 
jest dzisiaj globalną polityką, ważnych międzyna-
rodowych porozumień handlowych, które decydują 
o tożsamości, możliwości i bezpieczeństwie żywności 
dla Polski, aby, ci, którzy od wielu lat troszczyli się 
o wyżywienie narodu według hasła, które zawsze 
powtarzają nasi rolnicy: żywić i bronić… To dzisiaj 
musi być pielęgnowane.

Ja się cieszę, że Senat zechciał dzisiaj nad tym 
debatować i zechce podjąć tę uchwałę, bo będę pro-
sił, skoro nie ma już poprawek, żeby pan marszałek 
oczywiście zapowiedział trzecie czytanie, tak abyśmy 
dziś mogli podjąć tę uchwałę, abyśmy mogli dzisiaj 
zwieńczyć to dzieło, bo dzisiaj jest 12 maja, pełna 
rocznica, 35 rocznica.

Pan prezydent już podpisał postanowienie o od-
znaczeniu rolników i jutro w Belwederze zostanie 
odznaczonych 35 rolników. Jest to bardzo miły gest. 
Muszę podziękować panu prezydentowi, że zechciał 
przyjąć rolników, z własnej inicjatywy, a mówi-
my o wysokich odznaczeniach dla rolników, bo to 
i Krzyże Oficerskie, i Krzyże Kawalerskie, i Złote 
Krzyże Zasługi dla rolników. Jest to wielkie uzna-
nie dla działaczy, którzy walczyli  w tamtym czasie 
i którzy walczą dzisiaj.

A chcę przypomnieć, że zawsze najważniejszym 
problemem, od początku walki rolników… To był 
rok 1978, Lubelszczyzna, słynne działania naszego 
wielkiego lidera Janusza Rożka, to on w 1978 r. miał 
odwagę protestować, wtedy Wolna Europa podawała 
komunikaty, że rolnicy protestują przeciwko pozba-
wianiu ich ziemi, wtedy był temat zabierania ziemi 
za renty. Dzisiaj nikt tego nie pamięta. Z tego po-
wstał ogromny fundusz ziemi, około 2 milionów ha 
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(senator J. Chróścikowski) ten szyld „RI”, Rolników Indywidualnych. Wcześniej 
były protesty i strajki, rolnicy protestowali w sposób 
inny niż robotnicy. Ustrzyki Dolne… Protestowali, 
zbierając się w jednym miejscu, protestowali, okupu-
jąc gmachy publiczne. Później Rzeszów… Musiał pe-
wien czas upłynąć, zanim ten ruch się skonsolidował 
i zanim wszyscy doszli do wniosku, że indywidualne 
ambicje należy schować i spróbować budować jeden 
podmiot. Od tego zależało, czy władza nie zacznie 
rozgrywać tych podmiotów. Przecież ona rozgrywa-
ła… Ponieważ były 3 podmioty na początku, łatwo 
było je rozgrywać. Ze strony NSZZ „Solidarność” 
od początku było działanie nakierowane na skon-
solidowanie tego ruchu. Chciałbym powiedzieć, że 
w mojej ocenie główne wsparcie było ze strony NSZZ 
„Solidarność”, bo to Solidarność była na pierwszej 
linii walki. Należy doceniać rolę Kościoła, ale to 
nie Kościół był wtedy na pierwszej linii walki – to 
Solidarność była na pierwszej linii walki. Uważam, 
że kryzys bydgoski, który niejako wywołał – taka jest 
prawda – obecny senator Jan Rulewski…

(Głos z sali: To był…)
(Senator Jan Rulewski: Ale nie ostatni.)
(Wesołość na sali)
…doprowadził do przesilenia, a to przesilenie było 

jednym z powodów tego, że władza się cofnęła. Ta 
rejestracja była wynikiem tego, że władza się musiała 
cofnąć.

(Senator Dorota Czudowska: Zatrzymała się tyl-
ko.)

Musiała się cofnąć, a wcześniej mówiła: absolut-
nie nie, nie zgadzamy się. I wskazywała na stronę 
prawną, twierdząc, że rolnicy to nie pracownicy, 
w związku z czym ich nie obejmuje ustawa o związ-
kach zawodowych. To był główny argument władzy, 
argument prawny. W momencie nacisku politycznego 
ten argument prysł. Powstanie Solidarności Rolników 
Indywidualnych było jakby zamknięciem tej części 
pola, które nie do końca było zagospodarowane. Ruch 
„Solidarność” objął miasta, a od momentu powstania 
Solidarności Rolników Indywidualnych solidarność 
jako idea objęła także wieś. Ówczesna władza zna-
lazła się w potrzasku – miała przeciwko sobie w za-
sadzie wszystkich.

Chcę też przypomnieć, ponieważ co jakiś czas 
pojawiają się pytania o pegeery, głosy, że one przecież 
mogły funkcjonować… Likwidacja pegeerów była 
jednym z zasadniczych postulatów ruchu rolnicze-
go. I te postulaty były stawiane bardzo ostro, rolnicy 
słusznie mówili i pokazywali, ile pieniędzy idzie na 
państwowe gospodarstwa rolne, pokazywali, że to są 
pieniądze transponowane z rolnictwa, z gospodarstw 
indywidualnych. Zresztą cały okres początku PRL to 
jest budowa przemysłu, wielkiego przemysłu kosz-
tem rolników. To jest obniżenie dochodu rolników, 
przejęcie tego dochodu i przesunięcie go na budowę 

chcecie poprzeć tę uchwałę. Ja jeszcze raz, naprawdę 
z całego serca, dziękuje rolnikom, którzy nie szczędzą 
swojego czasu, poświęcając się w pracach związko-
wych, społecznych – i nikt im za to nie płaci. A więc 
gorące słowa podziękowania z mojej strony. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz chciałbym udzielić głosu sobie jako mówcy.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Grzegorz Czelej)

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja zajmę się tylko historią, nie czasem współcze-

snym. I jeżeli chodzi o historię, to moje wystąpienie 
nie będzie polemiczne. A jeżelibym mówił o cza-
sie współczesnym, to musiałbym wejść w polemikę 
z panem senatorem Chróścikowskim i myślę, że ze 
znaczną częścią państwa tutaj obecnych.

Ruch chłopski, zniszczony w czasach stalinow-
skich, zaczął się odradzać w latach siedemdziesiątych, 
po powstaniu Komitetu Obrony Robotników. W znacz-
nej części przejął nawet nazwę Komitet Samoobrony 
Chłopskiej – bo KOR przemianował się później na 
Komitet Samoobrony – choć miał też swoje skrzydło 
związane z ruchem obrony praw człowieka. Była pew-
na konkurencja, ale ta konkurencja nie spowodowała, 
że ten ruch w zasadzie w 1980 r. przestał istnieć – choć 
działali ludzie, indywidualnie. Ale wcześniej, w latach 
siedemdziesiątych, on się odtwarzał w różnych miej-
scach na zasadzie takiej, że znaleźli się ludzie, w tym 
także ksiądz Sadłowski, którzy próbowali się prze-
bijać i przez system tamtejszej władzy, i przez różny 
stosunek hierarchii kościelnej, choćby do działalności 
księży w tym ruchu. A więc: Jan Rożek, Zbrosza Duża, 
ksiądz Sadłowski i „Placówka”, która była pierwszym 
pismem nakierowanym na chłopów.

Ten tworzący się ruch został kompletnie rozbity 
przez działania bezpieki – i taka była różnica mię-
dzy ruchem opozycyjnym związanym z robotnikami, 
inteligencją, a tym ruchem chłopskim. W związku 
z tym w momencie strajków, w momencie stworzenia 
Solidarności on się musiał na nowo odtworzyć. I dla-
tego jego start był późniejszy. Ale faktycznie on się 
odtwarzał, na bazie różnych grup interesów. Bo fak-
tycznie problemem w 1981 r., po marcu 1981, po kry-
zysie bydgoskim nie był sprzeciw władzy, ale, jak pa-
miętam, jedność tego ruchu. I to był problem, że różne 
interesy, choćby pracowników pegeerów… Ich intere-
sy były inne niż interesy gospodarzy indywidualnych. 
To była realna różnica interesów, w związku z czym 
bardzo trudno było, aby wszyscy inni zaakceptowali 
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(senator B. Borusewicz) jedynie głosowanie. Zostanie ono przeprowadzone 
razem z innymi głosowaniami.

Szanowni Państwo Senatorowie, ogłaszam prze-
rwę do godziny 13.00. O 13.00 głosowanie.

Zapraszam na otwarcie wystawy z okazji 35 
lat działalności NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność”, o godzinie 12.00 przed salą plenarną 
Senatu.

Przerwa do godziny 13.00.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 59  
do godziny 13 minut 00)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o zajęcie miejsc.
Wznawiam obrady.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy ‒ druk 
senacki nr 144 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie 
– nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy 
w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętej 
poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
ną przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji poprawką. Poprawka ujednolica i precyzu-
je przepisy. Zakłada, że w przypadku, gdy wjazd 
cudzoziemca na terytorium Polski może stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, cudzo-
ziemiec ten nie podlega ani przesiedleniu, ani re-
lokacji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
74 senatorów głosowało za, nikt nie był przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 2)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
79 senatorów głosowało za, 1 się wstrzymał. 

(Głosowanie nr 3)

przemysłu, w dużej mierze przemysłu ciężkiego. No, 
przecież coś z niczego nie powstaje.

Ja popieram projekt tej uchwały. To jest czas na 
to, żeby przypomnieć o tej drugiej części polskiego 
społeczeństwa, która wzięła udział w przemianach, 
poparła te przemiany, czyli o wsi polskiej. Dziękuję. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

(Senator Jerzy Chróścikowski: Mogę, Panie 
Marszałku, jedno słowo?)

Pan senator Jerzy Chróścikowski. Proszę uprzej-
mie.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Panie Marszałku, dziękuję za przypomnienia hi-
storyczne. Rzeczywiście może nie dodałem tego, więc 
czuję się zobowiązany dopowiedzieć jeszcze bardziej 
dobitnie. Bardzo dziękuję Solidarności pracowniczej, 
która rzeczywiście wspierała w Rzeszowie, wspierała 
w Bydgoszczy… Pan senator Rulewski był przewod-
niczącym Solidarności pracowniczej. (Oklaski)

Bardzo dziękuję wielu działaczom, ale chcę po-
wiedzieć, że to jest historyczny moment, który do 
dzisiaj nas obowiązuje. Związek Solidarność ma 
w swoim statucie zapisane, że można należeć do 
innego związku – związku rolników indywidual-
nych „Solidarność”. My się przenikamy wzajemnie, 
a szczególnie w tamtych latach, bo było… W tamtym 
czasie było pojęcie „chłoporobotnik”, wielu naszych 
ludzi, mających małe gospodarstwa, pracowało też 
w zakładach pracy i było i w tej Solidarności, i w tej 
Solidarności. Muszę powiedzieć jedno: Solidarność 
pracownicza dawała nam kadry. My nie mieliśmy 
środków finansowych. Dawała pracowników do ob-
sługi naszych biur i ta współpraca była codzienna. 
Mogę powiedzieć, że dzisiaj moje biuro jest obok 
biura Solidarności pracowniczej i Solidarności rol-
niczej. Dalej jesteśmy blisko i współpracujemy. Są 
różnice w niektórych sprawach, które… Dyskutujemy 
o różnych możliwościach wspólnie, o niektórych nie, 
i ta dyskusja jest twórcza, żeby dochodzić do tego, że 
najważniejsza dla nas zawsze jest Polska. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

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 
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(wicemarszałek G. Czelej) jeszcze raz wnoszę o to, abyśmy odrzucili tę ustawę 
w całości.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie – w wypadku odrzucenia tego wniosku 
– nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie nad przedstawioną poprawką zostanie 
przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone poprzednie 
wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
pana senatora Roberta Dowhana o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Na 87 głosujących 29 było za, 56 – przeciw, 2 se-

natorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Wniosek o odrzucenie ustawy nie został przyjęty.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
56 głosów za, 29 – przeciw, 2 senatorów wstrzy-

mało się od głosu. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz usta-
wy o swobodzie działalności gospodarczej.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o publicz-
nej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygotowała 
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 149 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Rafała 
Ślusarza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Rafał Ślusarz:
Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Komisja Zdrowia na dzisiejszym posiedzeniu roz-

patrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty. Komisja 
rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie poprawek nr 1, 
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dziękuję.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, na 
którym wymienione komisje ustosunkowały się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygo-
towały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje 
się ono w druku nr 150 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Wiesława 
Dobkowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie połą-

czonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. 
W wyniku głosowania połączone komisje przyjęły 
stanowisko, w którym rekomendują Wysokiej Izbie 
przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy – pan sena-

tor Robert Dowhan oraz pan senator Władysław 
Komarnicki – chcą jeszcze zabrać głos?

(Senator Robert Dowhan: Tak, ja bym chciał.)
Pan senator Dowhan, proszę.
(Senator Władysław Komarnicki: Ja rezygnuję, 

dziękuję bardzo.)
Dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.

Senator Robert Dowhan:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja będę namawiał państwa do odrzucenia tej usta-

wy, dlatego że ona tak naprawdę niczego nie wnosi 
– niczego oprócz dodatkowej biurokracji, udowadnia-
nia czegoś, co jest udowodnione poprzez namacalny 
dokument, jakim jest faktura VAT, i w ślad za tym 
nie musi iść przelew. Docierają do nas negatywne opi-
nie wielu organizacji zrzeszających przedsiębiorców 
z małych i średnich firm. Uwzględniając to wszystko, 
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
87 głosujących, wszyscy byli za. (Głosowanie 

nr 10)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 7 doprecyzowuje przepis, aby wska-

zać, że dotyczy on dawców, a nie biorców krwi.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
87 głosujących, wszyscy byli za. (Głosowanie 

nr 11)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 8 usuwa z przepisu błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
87 głosujących, wszyscy byli za. (Głosowanie 

nr 12)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 9 ma na celu zakreślenie terminów 

do przekazywania sprawozdań, co skonkretyzuje obo-
wiązek nałożony na jednostki publicznej służby krwi.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 13)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki nr 10 i 13 należy przegłosować łącznie. 

Doprecyzowują one przepisy o wskazanie jednostek 
organizacyjnych publicznej służby krwi, do których 
należy wykonywanie zadań w nich określonych, oraz 
o wskazanie, że dystrybucja desmopresyny dla jednostek 
organizacyjnych publicznej służby krwi odbywać się bę-
dzie na potrzeby realizacji zamówienia indywidualnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 14)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 11 doprecyzowuje przepis.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 89 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 15)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 12 doprecyzowuje przepis.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator chce jeszcze zabrać głos jako 

wnioskodawca?
(Senator Rafał Ślusarz: Nie, dziękuję.)
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 ma na celu ograniczenie przeka-
zywania danych dawców przez jednostkę publicznej 
służby krwi do PCK dla celów wydawania odznak 
tylko za zgodą dawcy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
87 głosów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 6)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 dopuszcza oznakowanie opakowań 

krwi umożliwiające identyfikację dawcy i biorcy krwi 
w przypadku pobrania autologicznego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
86 głosujących, wszyscy byli za. (Głosowanie 

nr 7)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 dopuszcza…
(Głos z sali: Czwarta, bo trzecia została wyklu-

czona.)
Tak, przepraszam.
Poprawka nr 4 ma na celu dostosowanie przepisu 

do innych przepisów ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
87 głosujących, wszyscy byli za. (Głosowanie 

nr 8)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 precyzuje przepis ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
87 głosujących, wszyscy byli za. (Głosowanie 

nr 9)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 6 wprowadza poprawne określenie 

dla rodzaju badań określonych w przepisie.
Kto jest za?
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(wicemarszałek G. Czelej) Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 89 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 20)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji 
Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym mię-
dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 
2015 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy 
o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdro-
żeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w za-
kresie równego traktowania.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie ustawy bez poprawek, a mniejszość ko-
misji wnosiła o wprowadzenie poprawek do ustawy 
‒ druk senacki nr 164 A.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad przedstawionym przez komisję 
projektem uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku od-
rzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi wnio-
skami mniejszości komisji.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej projektem uchwały, w którym komisja 
wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 89 senatorów, 59 – za, 30 – przeciw. 

(Głosowanie nr 21)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmia-
nie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy 
oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii 
Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Tak dla porządku: ja, czekając na podanie wyni-
ków głosowania, czekam, aż wszyscy zagłosują.

Panie Senatorze, jeżeli mógłbym prosić.
Powracamy do rozpatrywania punktu szó-

stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektó-
rych innych ustaw.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 89 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 16)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 13 była już przegłosowana łącznie 

z poprawką nr 10.
Poprawka nr 14 ma na celu zmianę terminu, od 

którego jednostki publicznej służby krwi mają prze-
kazywać dane dotyczące zakażeń i zachorowań na 
chorobę zakaźną do systemu e-krew.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 89 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 17)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 15 ma na celu doprecyzowanie prze-

pisu oraz przyspieszenie terminów, w jakich dane do 
systemu e-krew powinny być przekazywane w peł-
nym zakresie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 89 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 18)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 89 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie 

nr 19)
Ustawa została przyjęta.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Porozumienia 
o zabezpieczeniu społecznym między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, pod-
pisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej oraz Komisja Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej przedstawiły projekt uchwały, 
w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek ‒ druk senacki nr 145 A.
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(wicemarszałek G. Czelej) Inne poprawki, może mniejszej wagi, ale istot-
ne dla funkcjonowania ustawy, zakładają, że wobec 
niezbyt oczywistej likwidacji Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa funkcje, które proponują usta-
wodawcy, powinny przejąć terenowe oddziały bądź 
delegatury IPN. Chodzi tu o puste miejsca wynikające 
z likwidacji.

Oczywiście ważna jest też poprawka nr 44, któ-
ra umożliwia – a w ustawie tego nie ma – lustrację 
funkcjonariuszy służb specjalnych.

Większość posłów PiS odrzuciła możliwość po-
prawienia ustawy, a także budowania kompromisu. 
Większość uznała, że wybór prezesa i rady powi-
nien odbywać się w zaciszu gabinetów politycznych. 
Większość potwierdziła, że nie będzie wyborów pre-
zesa, w Polsce będzie jeden jedyny prezes.

Oznacza to, że w przypadku odrzucenia innej 
poprawki, która pozwalała odczytywać dokumen-
tację o naszych zachowaniach w oddziałach bądź 
delegaturach, w naszych życiorysach będzie grzebała 
jedna osoba.

(Głos z sali: Prezes.)
No, może wzmocniona ministrem Macierewiczem 

i ministrem Ziobrą.
(Senator Czesław Ryszka: Nie obrażaj lepiej…)
To jest brzmienie ustawy. Takie jest brzmienie 

ustawy.
(Głos z sali: Czysta prowokacja.)
Oznaczać to może, że niektóre ulice zamienią się 

w deptaki i będą dominować osoby dotychczas mało 
znane w działalności opozycyjnej…

(Głos z sali: Lech Wałęsa.)
(Wesołość na sali)
…w tym jedna, która w momencie ogłoszenia sta-

nu wojennego nie poszła tam, gdzie byli demonstran-
ci, chronić ośrodków demokracji, jakimi były siedzi-
by Solidarności, bądź nie pozostała w domu, tylko 
posłusznie stawiła się na przesłuchanie u oficera SB.

(Senator Robert Mamątow: Po co ty to robisz, 
Janku? Po co ty to robisz?)

To może też oznaczać, że zamiast Kuronia będzie-
my czcić wielce zasłużonego dla opozycji prokuratora 
Piotrowicza.

(Głos z sali: Jestem za.)
Jako opozycjonista nie mogę się na to zgodzić… 

(oklaski) Nie mogę się na to zgodzić, dlatego wno-
szę o przyjęcie tych poprawek. Informuję również 
w imieniu Platformy, że Platforma nie poprze tej 
ustawy, która ma wyraźną twarz, to nie jest ustawa 
o Instytucie Pamięci Narodowej, lecz jest to ustawa 
o Instytucie Pamięci PiS. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Głosy z sali: Brawo!)
(Głos z sali: Jak zawsze, prowokacje.)
(Głos z sali: Tak jest.)
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, 

w trybie sprostowania.)

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 161 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Michała 
Seweryńskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę.

Senator Sprawozdawca  
Michał Seweryński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyję-
cie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały se-

nator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
(Senator Jan Rulewski: Tak, ja chcę.)
Pan senator Rulewski, proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Panie 

i Panowie Senatorowie!
Macie oto przed sobą sprawozdanie z prac komisji, 

która pochyliła się nad 55 poprawkami i 2 wnioska-
mi, mniejszości i większości. Jak łatwo zauważyć, 
poprawki dotyczą zarówno samej idei ustawy, jak 
i błędów oraz dziur znajdujących się w ustawie. Na 
te poprawki złożyli się, czasem wspólnie, zarówno 
posłowie z Platformy Obywatelskiej, jak i z Prawa 
i Sprawiedliwości.

(Senator Stanisław Kogut: Senatorowie.)
Senatorowie. Na pewno senatorowie z Prawa 

i Sprawiedliwości.
Niektóre poprawki poparł rząd, kierując się zasadą 

racjonalności i poprawności legislacji. Najważniejsze 
z poprawek, nr 7 i nr 10, przywracały, utrzymywały 
w Polsce system kształtowania władz IPN w sposób oby-
watelski, poprzez wybór do rady, a w następstwie tego: 
ogłoszenie konkursów, wyborów w najważniejszych 
polskich uczelniach, które zajmują się historią bądź pra-
wem, w Krajowej Radzie Sądowniczej, Krajowej Radzie 
Prokuratury i Polskiej Akademii Nauk.

Następna poprawka dotyczy tego, że, wzorem 
obecnego rozwiązania, prezes instytutu powinien być 
osobą apolityczną i nie powinien należeć do żadnej 
partii politycznej.
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Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej osób zgłaszających się.
W związku z tym przystępujemy do głosowania. 

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zo-
stanie przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone dwa 
poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Na 88 głosujących 30 głosowało za, 57 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 22)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Na 87 głosów 54 były za, 32 – przeciw, 1 senator 

się wstrzymał. (Głosowanie nr 23)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwa-
ły w sprawie 35. rocznicy rejestracji Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”.

(Rozmowy na sali)
Przypominam, że dzisiaj zostało…
Proszę o ciszę!
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 138 S.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję.
Do głosu…
(Senator Kazimierz Wiatr: W trybie sprostowania 

chciałbym…)
Nie ma takiego trybu.
Chęć zabrania głosu zgłosił pan profesor Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jako jeden z autorów albo współautorów wielu 

poprawek chcę jednak sprostować to, co przed chwi-
lą powiedział pan senator Rulewski. Można długo 
dyskutować, ja na pewno byłbym po stronie tych, 
którzy twierdzą, że te poprawki miały sens, ale na 
pewno przyjęcie bądź odrzucenie tychże poprawek 
nie zmieni głównego charakteru zmian, które nastąpią 
w związku z przyjęciem całej nowelizacji ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej, a ta nowelizacja na 
pewno nie spowoduje, że nagle znajdziemy się, Panie 
Senatorze, w jakimś państwie gangsterów. Ja akurat…

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

o ciszę.)
Ja akurat słuchałem ostatnio wypowiedzi mini-

strów, którzy byli proszeni przez Sejm o dokonanie 
audytu, i strasznie mi przykro, ale jeżeli jakieś bardzo 
mocne słowa mają dzisiaj padać z jakiejkolwiek Izby, 
czy z Sejmu, czy z Senatu, to naprawdę, choćby dzi-
siaj, nie pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, tylko 
Platformy Obywatelskiej. (Oklaski) Bardzo prosimy.

(Głos z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Wiatr w jakim trybie się zgłaszał?
(Senator Kazimierz Wiatr: Ja chciałem w trybie 

sprostowania…)
(Głosy z sali: Nie ma takiego trybu!)
Bardzo proszę o spokój.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pan senator Rulewski różne dziwne rzeczy mó-

wił… A na pewno takim jednym zdaniem – i łatwo 
jest sprawdzić, że wprowadzał nim senatorów w błąd 
– jest zdanie, które mówił też wczoraj, jakoby ta no-
welizacja ustawy powodowała zniesienie zapisu, we-
dług którego prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
nie może należeć do partii politycznej. Otóż zapis 
art. 11 ust. 3, który o tym mówi, nie ulega zmianie, 
Panie Senatorze. Proszę dokładnie czytać dokumen-
ty, a nie wprowadzać senatorów w błąd. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)
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(wicemarszałek G. Czelej) ny harmonogram zatwierdzony przez ministrów 
Platformy Obywatelskiej w 2014 r. Oznacza to bo-
wiem, że ta ważna inwestycja będzie realizowana 
w realnym terminie i z poszanowaniem procedur 
związanych m.in. z obowiązkiem konsultacji spo-
łecznych, jak i wymogów środowiskowych. Miałem 
też nadzieję, że ta decyzja zamknie bezsensowne, 
często polityczne ataki na podobną wrażliwość wo-
bec procedur wykazywaną przez poprzedni rząd, 
dzięki której rząd, w którym pan jest ministrem, 
otrzymał dokumentację kompletną, z przeanalizo-
wanymi wszystkimi możliwymi do przewidzenia 
skutkami dla wrażliwego w tym obszarze środo-
wiska naturalnego.

(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ciii…)
Niestety, myliłem się. Jeden z posłów Prawa 

i Sprawiedliwości złożył doniesienie do prokura-
tury właśnie w związku z trybem tworzenia tej 
dokumentacji w poprzednich latach, kwestionu-
jąc m.in. wybór lokalizacji kanału przez mierzeję. 
Przypomnę, że na żadnym etapie tworzenia doku-
mentacji nikt takich argumentów nie używał, uzna-
jąc, że powody środowiskowe przedstawiane przez 
specjalistów powinny być uwzględnione. Także 
poseł, który złożył doniesienie, nie zgłaszał wcze-
śniej żadnych zastrzeżeń, a nawet nie brał udziału 
w żadnych konsultacjach, mimo że osobiście do 
udziału w nich zapraszałem.

W związku z powyższym proszę pana ministra 
o odpowiedzi na następujące pytania.

Pierwsze pytanie. Czy ministerstwo podziela wąt-
pliwości, że lokalizacja budowy kanału przez mierze-
ję została wybrana niemerytorycznie i z naruszeniem 
prawa?

Drugie. Jeżeli tak, to od kiedy te wątpliwości 
istnieją i dlaczego pan minister zapewniał, że pro-
cedura uzgodnień z Komisją Europejską przebiega 
prawidłowo?

Trzecie pytanie. Jeśli tak, to czy ministerstwo bie-
rze pod uwagę konieczność wycofania dokumentacji 
z Komisji Europejskiej jako zawierającej nieuzasad-
nioną merytorycznie lokalizację?

Pytanie czwarte. Czy ministerstwo planuje powtó-
rzenie badań środowiskowych, które wraz z procedu-
rą konkursową i konsultacjami zajmą około 4 lata, 
by na nowo ustalić „właściwą” lokalizację, czyli, jak 
mniemam, wrócić do lokalizacji w Skowronkach?

Pytanie piąte. Czy istnieją jakiekolwiek dowody 
pozwalające domniemywać, że rzeczywiście mogło 
dojść do naruszenia prawa?

I szóste pytanie. Jaki termin realizacji inwesty-
cji przewiduje pan minister w przypadku podjęcia 
powyższych działań? Czy będzie to możliwe przed 
2026 r.?

Dziękuję.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 24) (Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w 35. rocznicę rejestracji Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność”.

(Rozmowy na sali)
W związku z podjętymi uchwałami proszę se-

natorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu 
w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje 
sejmowe.

Informuję, że porządek obrad siedemnastego po-
siedzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję też państwa senatorów, że następne po-
siedzenie Senatu odbędzie się w dniach 18 i 19 maja 
tego roku. Porządek tego posiedzenia został państwu 
przesłany pocztą elektroniczną.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Jeszcze chwilę poczekajcie. 

Oświadczenia przed nami.)
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć mi-

nut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy 
związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie 
może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem 
porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych 
oświadczeń, których treści nie można ustalić lub któ-
rych wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe 
w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 5 minut. 
Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza 
się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Do głosu zgłosił się pan senator Wcisła.
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Oświadczenie kieruję do ministra gospodarki mor-

skiej i żeglugi śródlądowej, pana Marka Gróbarczyka.
Szanowny Panie Ministrze!
Obecny rząd zapowiedział realizację budowy 

kanału przez mierzeję, inwestycji, która w ogrom-
nej większości została przygotowana w okresie rzą-
dów poprzedniej koalicji. Z satysfakcją przyjąłem 
deklarację pana ministra, że w dalszym proce-
sie realizowania tego zadania zostanie utrzyma-
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negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uza-
sadnia odmowę”.

Przywołane uregulowanie obligujące powiatowe 
urzędy pracy do rozpatrywania wniosków zgodnie 
z kolejnością ich wpływu przysparza wiele trudności 
zarówno wnioskodawcom, jak i urzędom. W praktyce 
wygląda to tak, że przed kolejnym naborem wniosków 
pracodawcy zainteresowani przyznaniem środków 
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego tworzą ko-
mitet kolejkowy oczekujących pracodawców, które-
go uczestnicy przebywają w siedzibie urzędu przez 
cały dzień poprzedzający termin składania wniosków, 
a czasami nawet dłużej. Przykładem może tu być 
choćby sytuacja w Opolu i Krakowie na początku 
kwietnia br. Do tego rodzaju sytuacji nie dochodzi 
w przypadku, gdy urząd ogłasza przyjmowanie wnio-
sków w sprawie jakiejkolwiek innej subsydiowanej 
pomocy dla pracodawców.

W związku z tym zwracam się do pani minister 
z prośbą o zmianę cytowanego rozporządzenia pole-
gającą na rezygnacji z zapisu zobowiązującego urzę-
dy pracy do rozpatrywania wniosków pracodawców 
w kolejności zgłoszeń na rzecz kryterium celowości 
składanych wniosków.

Z wyrazami szacunku, Jerzy Czerwiński, senator 
RP.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Proszę o zabranie głosu pana senatora Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moje oświadczenie dotyczy kwestii, którymi, 

w moim przekonaniu, powinien się zająć minister 
finansów i Komisja Nadzoru Finansowego, a mia-
nowicie kwestii drastycznych podwyżek opłat za 
czynności operacyjne w bankach w ostatnich cza-
sach, które to podwyżki usiłuje się usprawiedliwiać 
tym, że został wprowadzony podatek bankowy. Jako 
przykład podaję sytuację, w której nastąpiła pod-
wyżka z kwoty 6 zł do 50 zł za operację bankową. 
Nie chcę wymieniać tutaj nazwy banku, żeby nie 
poczuł się napiętnowany, chociaż na to zasługuje, ten 
bank dobrze wie, że o niego chodzi. Jest to sytuacja, 
która, moim zdaniem, uzasadnia podjęcie działań ze 
strony wskazanych przeze mnie adresatów oświad-
czenia w trybie nadzoru i w celu ustalenia w sposób 
całościowy, jakie banki zastosowały jakie podwyżki 
od czynności operacyjnych, i ewentualnie podjęcie 
działań zmierzających do oceny, czy nie stanowi to 
praktyk monopolistycznych i nadużywania upraw-
nień względem konsumentów. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Ambrozika.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jest to oświadczenie skierowane do prezes Sądu 

Rejonowego w Pruszkowie Ady Sędrowskiej w spra-
wie udzielenia informacji w przedmiocie pisma pro-
cesowego z dnia 25 lutego 2015 r. złożonego przez 
panią Grażynę W.

Szanowna Pani Prezes!
W nawiązaniu do pisma pani prezes z dnia 

28 stycznia 2016 r., nr Prez.Adm. 4010-9/16, stano-
wiącego odpowiedź na pismo posła do Parlamentu 
Europejskiego Janusza Wojciechowskiego z dnia 
25 stycznia 2016 r., w którym stwierdza pani, iż 
brak jest podstawy prawnej do udzielenia posłowi do 
Parlamentu Europejskiego informacji o toku sprawy 
prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, 
niniejszym chciałbym ponowić treść owego pytania 
i zwrócić się z prośbą o informację, jak została za-
łatwiona przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie sprawa 
o sygnaturze akt 1C1710/13 dotycząca pani Grażyny 
W. W szczególności chodzi o potraktowanie złożone-
go w tej sprawie pisma procesowego z dnia 25 lutego 
2015 r. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Czerwińskiego.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do pani Elżbiety 

Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej.

Szanowna Pani Minister!
Rozporządzeniem z dnia 14 maja 2014 r. ministra 

pracy i polityki społecznej w sprawie przyznawa-
nia środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
określono szczegółowo sposób i tryb przyznawania 
środków na kształcenie ustawiczne pracowników 
i pracodawców.

W §6 ust. 1 tego aktu wykonawczego stwierdza 
się, że: „Starosta rozpatruje wnioski pracodawców 
zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 
30 dni od dnia złożenia wniosku informuje praco-
dawcę o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku 
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posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój 
nr 255.

Zamykam siedemnaste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Czy ktoś z państwa senatorów chce jeszcze zabrać 
głos? Nie widzę chętnych.

Informuję, że protokół siedemnastego posiedzenia 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zosta-
nie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 39)



Wyniki głosowań



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się
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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 78 75 80 87 87 87 86 87 87 87 87 87 87 88 89 89 89 89 89 89
  Za 52 74 79 29 56 87 86 87 87 87 87 87 87 88 89 89 89 89 89 89
  Przeciw 24 0 0 56 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Wyniki głosowania

    21 22 23 24
  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 + - + +
 

    21 22 23 24
  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 89 88 87 88
  Za 59 30 54 88
  Przeciw 30 57 32 0
  Wstrzymało się 0 1 1 0
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 17. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Celem przedłożonej ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest zmiana dotycząca zasad przesiedlenia i relokacji cudzoziemców na podstawie 
postanowień decyzji Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r., która ustanawia środki tymczasowe na 
obszarze Włoch i Grecji, oraz postanowień decyzji Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r., ustana-
wiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji.

Podstawowym założeniem niniejszej ustawy jest zwiększenie bezpieczeństwa związanego z przyjęciem 
przez nasz kraj cudzoziemców różnych narodowości. Projekt ustawy zawiera wydłużenie czasu, który będą 
miały nasze służby na ewentualne sprawdzenie cudzoziemca lub cudzoziemców mających zostać przesiedlo-
nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie ustawa przewidywała 7-dniowy termin. Zmiana ma 
wydłużyć ten termin do 45 dni, a w uzasadnionych przypadkach do 59 dni. Wszystkie niepokojące informacje 
na temat przesiedlanych cudzoziemców będą od razu przekazywane na wniosek komendanta głównego Straży 
Granicznej, komendanta głównego Policji, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do szefa Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców.

Należy jeszcze raz podkreślić, iż powyższe zmiany mają przede wszystkim jeden podstawowy cel: zwięk-
szenie bezpieczeństwa czy ochrony porządku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związ-
ku ze zwiększającą się liczbą przyjeżdżających do Polski cudzoziemców. Co więcej, w lipcu odbędą się dwa 
wydarzenia: szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży. Oba zdarzenia związane są z ogromnym napływem 
gości z całego świata i turystów. Należy zadbać o ich bezpieczeństwo. W związku z tym zmiany dotyczące 
przesiedlenia cudzoziemców są jak najbardziej potrzebne i uzasadnione.

Ponadto szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sytuacji, gdyby nie miał żadnych informacji na temat 
przyjeżdżających cudzoziemców, ma prawo odmówić ich przesiedlenia do naszego kraju. Ten obowiązek nie 
będzie dotyczył dzieci do trzynastego roku życia, co jest zrozumiałe.

Reasumując: przedstawione argumenty potwierdzają zasadność wprowadzenia zmian.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 17. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Rafała Ambrozika  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Obecna regulacja – ustawa o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw – do-
stosowuje polskie ustawodawstwo do wymogów Unii Europejskiej i jest kolejnym krokiem, który usprawni 
system honorowego krwiodawstwa w Polsce.

Krew i jej składniki są przeznaczane do ratowania życia ludzkiego, dlatego też sposób i warunki ich pozy-
skiwania, przetwarzania i wykorzystywania winny podlegać szczegółowym zapisom ustawowym. Nowelizacja 
prowadzi do zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkim biorcom i dawcom krwi, tzw. system czuwania nakłada 
na jednostki organizacyjne publicznej służby krwi obowiązek zapewnienia możliwości pełnego śledzenia drogi 
krwi i jej składników w obu kierunkach, od krwiodawcy do biorcy i na odwrót. Gwarantuje bezpieczeństwo 
również osobom, które biorą udział w procesie pobierania, badania, preparatyki, przechowywania i wydawania 
krwi i jej składników. Ustawa nakłada obowiązek wprowadzenia systemu jakości na wszystkie jednostki orga-
nizacyjne publicznej służby krwi, co oznacza, że każda jednostka chcącą uzyskać albo utrzymać akredytację 
będzie musiała wykazać, że wdrożyła, utrzymuje i stale doskonali system jakości.

W procedowanej w dniu dzisiejszym nowelizacji określono w sposób szczegółowy zadania kierownika 
komórki organizacyjnej odpowiedzialnego za przestrzeganie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej 
składników, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu.

Kolejną niezwykle istotną kwestią jest wprowadzenie systemu teleinformatycznego e-krew, który będzie 
zawierał informacje o dawcach krwi, także grup rzadkich.

W związku z wprowadzeniem powyższych regulacji będę głosował za przyjęciem tej ustawy.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 17. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

W dniu 3 czerwca 2015 r. doszło do zawarcia Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Quebecu. Celem ustawy jest wyrażenie zgody na ratyfikację wymienionego 
porozumienia, które reguluje zasady uzyskiwania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia spo-
łecznego rolników, takich jak emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, jednorazowe od-
szkodowania, renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłki pogrzebowe. Porozumienie 
było stosowane również w odniesieniu do ustawodawstwa Quebecu dotyczącego planu emerytalno-rentowego 
oraz wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dokument przewiduje między innymi, że osoby uprawnione 
do świadczeń w Polsce i/lub Quebecu podlegają przepisom ustawodawstwa drugiej strony i są uprawnione do 
świadczeń na tych samych warunkach co jej obywatele.

Należy dodać, że dnia 2 kwietnia 2008 r. doszło do podpisania dwustronnej umowy o zabezpieczeniu spo-
łecznym pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, która to umowa weszła w życie 1 października 2009 r. 
Kanadyjska prowincja Quebec posiada jednak własny system zabezpieczenia społecznego, który różni się od tego 
zawartego w umowie z dnia 2 kwietnia 2008 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Kanadą. Można stwierdzić, 
że porozumienie z dnia 3 czerwca 2015 r. zawiera mniej korzystne dla obywateli polskich zapisy dotyczące 
ubezpieczeń społecznych. W związku z tym, aby doszło do ujednolicenia przepisów, które będą gwarantowały 
obywatelom polskim mieszkającym w prowincji Quebec takie same korzyści, jakie reguluje umowa z dnia 
2 kwietnia 2008 r., należy podpisać nowy akt prawny bezpośrednio z władzami prowincji Quebec. Obecnie 
bowiem kanadyjska prowincja Quebec posiada własny system zabezpieczenia społecznego, którego podstawą 
jest plan emerytalno-rentowy Quebecu, co wiąże się z tym, że obywatele polscy mieszkający w tej prowincji 
nie są objęci planem emerytalno-rentowym Kanady.

Co więcej, należy podkreślić, że prowincja Quebec ma ograniczoną podmiotowość międzynarodową, jest 
jedną z prowincji Kanady. Według ekspertów pod uwagę jako podmiot prawa międzynarodowego powinno 
się wziąć Kanadę, a nie prowincję Quebec. Rozwiązaniem powyższego problemu ma być zatem ratyfikacja 
postanowień porozumienia z dnia 3 czerwca 2015 r. i objęcie naszych obywateli planem emerytalno-rentowym 
Kanady, który jest bardziej korzystny dla Polaków.

Reasumując: przedstawione powyżej argumenty potwierdzają zasadność przyjęcia proponowanej ustawy.
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 17. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Augustyna

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Od wielu lat osoby chore, sędziwe i niepełnosprawne mające problemy z utrzymaniem moczu narzekają na 

niskie limity i niewielkie dofinansowanie zakupu środków absorpcyjnych. Tak więc obecną zmianę w resorcie 
zdrowia osoby dotknięte tymi problemami przyjęły z nadzieją, tym bardziej że obiecywano poprawę sytuacji 
osób chorych i z niepełnosprawnościami.

Obecnie limit refundacji za maksimum 60 sztuk pieluchomajtek wynosi 90 zł, czyli 1,5 zł za sztukę, co przy 
30-procentowej dopłacie pacjenta obciąża NFZ kwotą zaledwie 1,05 zł. Mimo to wiceminister Krzysztof Łanda 
nazwał te wydatki rozrzutnością i zapowiedział szukanie oszczędności. Nie może dziwić, że zainteresowani 
chorzy i ich bliscy przyjęli te zapowiedzi z niepokojem.

Pragnę uzyskać odpowiedzi na następujące pytania.
1. Czy zapowiedziane poszukiwanie oszczędności na wydatkach na środki absorpcyjne oznaczać będzie 

ograniczenia dla pacjentów co do ilości lub wielkości dofinansowania za środków publicznych?
2. Czy wprowadzenie nowych zasad w obrocie pieluchomajtkami nie odbije się na ich jakości?
3. Czy ministerstwo, wiedząc, że zaniedbania higieniczne będące wynikiem zastosowania zbyt małej liczby 

pieluchomajtek są potem poważnym obciążeniem związanym z leczeniem powikłań, zamierza znieść ograni-
czenia w dostępie do tych podstawowych materiałów? Nie stanowiłoby to przecież dodatkowych kosztów, lecz 
raczej realne oszczędności, o czym przekonują stowarzyszenia i wielu lekarzy urologów.

Byłbym zobowiązany za przedstawienie działań, które resort zamierza podjąć, by poprawić sytuację osób 
z zespołem NTM i ich rodzin.

Z poważaniem 
Mieczysław Augustyn
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 17. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań administracyjnoprawnych mających na 

celu wprowadzenie odpowiednich przepisów do ustawy o ruchu drogowym dotyczących parkowania zgodnego 
z kierunkiem jazdy.

Na polskich drogach dochodzi często do sytuacji, w której kierowca, poruszając się po swoim pasie drogo-
wym na drodze dwukierunkowej, przekracza oś jezdni i parkuje po stronie przeciwnej. Taki manewr przyczynia 
się do zblokowania dwóch pasów jezdni ze względu na zatrzymanie ruchu na pasie, z którego się skręca, oraz 
wymuszenia pierwszeństwa na pasie przeciwnym.

Przepis dotyczący parkowania zgodnego z kierunkiem jazdy obowiązuje w wielu krajach europejskich. 
Przyczynia się on do upłynnienia ruchu przede wszystkim w większych aglomeracjach, gdzie natężenie ruchu 
jest bardzo duże. 

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich kroków mających na celu wprowadzenie od-
powiednich przepisów do ustawy o ruchu drogowym dotyczących parkowania zgodnego z kierunkiem jazdy.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 17. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie dodatkowych działań administracyjnoprawnych 

mających na celu prewencję wobec negatywnych skutków suszy w województwie lubuskim.
Przed rokiem rzeki w województwie lubuskim były rekordowo płytkie. Przez Odrę oraz Wartę w niektórych 

miejscach można było przejść. Eksperci zapowiadają, że w tym roku sytuacja może się pogorszyć.
Synoptycy już teraz zauważają, że zeszłoroczna sytuacja w tym roku prawdopodobnie się powtórzy. Niestety 

wciąż brakuje działań prewencyjnych wobec tego zjawiska. Już w tej chwili poziom rzek jest niski. W obecnej 
sytuacji poziom rzek mógłby się podnieść dopiero wtedy, gdyby bez przerwy przez kilka dni padały intensywne 
deszcze, ale na to, niestety, obecnie się nie zanosi.

Problem ten w mniejszy sposób dotyka województw, w których wody gruntowe są dość wysokie. Zła sytu-
acja występuje także w centralnej i wschodniej Polsce, gdzie podziemne zasoby wody pitnej są dużo mniejsze. 
Susza jest również bardzo uciążliwa dla rolników. Już teraz muszą się oni liczyć ze stratami.

W związku z tym proszę o podjęcie odpowiednich kroków, mających na celu prewencję wobec negatywnych 
skutków suszy w województwie lubuskim.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 17. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Jerzego Fedorowicza

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc i interwencję pacjenci chorzy na łuszczycę. Jest to choroba bardzo 

uciążliwa dla osób nią dotkniętych ze względu na objawy zarówno w warstwie fizycznej, jak i psychicznej, 
wciąż jeszcze niewyleczalna, ale której przykre objawy można dzięki nowym lekom znacznie złagodzić.

Leczenie łuszczycy w Polsce odbywa się według kryteriów zawartych w programie lekowym „Leczenie 
umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej”, w ramach którego polscy pacjenci mogą skorzystać 
z kilku leków biologicznych. Chociaż katalog opcji terapeutycznych poszerza się, bardzo niewiele osób ma 
możliwość skorzystania z terapii dostosowanej do ich potrzeb. Chodzi przede wszystkim o niezrozumiałe 
kryteria kwalifikacji do leczenia, jeśli chodzi o warunki zdrowotne, jakie musi spełnić pacjent, aby korzystać 
z terapii, jak również czas trwania terapii, który jest różny dla różnych leków. Zostałem poinformowany, że treść 
programu lekowego leczenia umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy przewiduje stosowanie terapii trwających od 24 
do 96 tygodni. Sytuacja ta prowadzi do przerwania terapii, co powoduje wyraźne pogorszenie stanu zdrowia. 
To oznacza, że osoby zmagające się z tym schorzeniem mogą mieć nierówny dostęp do leczenia. Co więcej, po 
zakończeniu terapii stan zdrowia musi ulec znacznemu pogorszeniu, aby osoba mogła być ponownie zakwali-
fikowana do terapii. Naturalne wydaje się wyeliminowanie wszelkiej dyskryminacji pacjentów w dostępie do 
leczenia oraz dążenie do zniesienia kryteriów kwalifikacji do ponownej terapii, które zmuszają pacjentów do 
niepotrzebnego cierpienia z powodu nawrotu choroby.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przekazanie informacji w sprawie powodów 
zróżnicowania dostępności leków refundowanych poprzez tzw. wskaźnik PASI oraz powodów, dla których 
stan zdrowa pacjenta musi ulec znacznemu pogorszeniu w celu ponownego włączenia do terapii. Jednocześnie 
zwracam się do Pana Ministra z pytaniem o działania, mające wyeliminować sytuację, w której pacjenci ko-
rzystają z terapii o różnym czasie trwania.

Byłbym wdzięczny również za wyjaśnienie przyczyny zróżnicowania wskaźnika nasilenia procesu chorobo-
wego dla poszczególnych terapii – w Polsce jedynie jeden lek jest dostępny pacjentom, którzy mają wskaźnik 
10. Dla tych, którzy muszą skorzystać z innego leczenia, wskaźnik ten wynosi 18. Prowadzi to do sytuacji, 
w której pacjenci nie uzyskują dostępu do alternatywnej terapii w przypadku niepowodzenia leczenia bądź 
wystąpienia skutków ubocznych.

Z poważaniem 
Jerzy Fedorowicz
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Arkadiusza Grabowskiego, Czesława Ryszkę, Michała Potocznego, 

Adama Gawędę, Wojciecha Piechę,  
Krystiana Probierza i Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi oraz dyrektora Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniewa Tabora

Wnosimy o ponowne przeanalizowanie planowanego przebiegu drogi do terminala Cargo i realizację in-
westycji poprzez wykonanie innych, mniej uciążliwych dla mieszkańców gminy Mierzęcice oraz środowiska 
naturalnego, wariantów jej przebiegu, np. zaproponowanych przez wójta gminy Mierzęcice.

Kierując się wielką troską i niepokojem o warunki życia, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy 
Mierzęcice, zwracamy się z wnioskiem o zmianę zamierzeń inwestycyjnych dotyczących realizacji inwestycji 
„Połączenie drogowego rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 – węzeł Mierzęcice”.

Planowana inwestycja, mająca na celu połączenie rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1, w której in-
westorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, budzi obawy i coraz większe zaniepokojenie miesz-
kańców oraz władz gminy. Sprzeciw mieszkańców po odbytych spotkaniach w sołectwach Mierzęcice oraz 
Mierzęcice II oraz stanowisko władz gminy nie mogą pozostać niezauważone przy planowaniu tej inwestycji. 
Na skutek opinii mieszkańców, po konsultacjach z władzami gminy na wspólnym posiedzeniu komisji Rady 
Gminy Mierzęcice wydana została opinia negatywna co do przebiegu budowy przedmiotowej drogi. W tym 
miejscu pragniemy zauważyć, że wcześniej proponowane były inne (alternatywne) rozwiązania dotyczące 
układu drogowego, zaprojektowanego według wariantu uznanego przez inwestora za najkorzystniejszy, które 
jednak nie zostały wzięte pod uwagę przez projektantów.

Obawy wzbudza m.in. przebieg planowanej drogi w pobliżu istniejącej, a także połączenie projektowanej 
drogi węzłem Mierzęcice, które może spowodować zwiększenie już wzmożonego ruchu na drodze krajowej nr 78.

Duże natężenie ruchu i związany z nim nadmierny hałas uniemożliwiają codzienną egzystencję osób za-
mieszkałych przy tej drodze. Droga krajowa S1 miała stanowić obwodnicę dla Mierzęcic. Obecnie niestety 
nie spełnia ona tego zadania, gdyż ustawienie bramek elektronicznego poboru opłat Viatol doprowadziło do 
sytuacji, w której kierowcy samochodów ciężarowych, chcąc uniknąć opłat, omijają drogę S1 i kierują się na 
drogę DK 78. Ponadto brak drugiej nitki drogi S1 doprowadza do częstych kolizji, w wyniku których ruch 
pojazdów przenosi się automatycznie na drogę DK 78, uniemożliwiając sprawne poruszanie się mieszkańców 
po tej drodze. Skumulowanie dotychczasowego ruchu lokalnego oraz ruchu z drogi S1 powoduje wzmożoną 
wypadkowość w tej okolicy. 

Wobec tego mieszkańcy gminy na skutek braku poczucia bezpieczeństwa wielokrotnie organizowali blokady 
na drodze krajowej nr 78. W ramach zgromadzenia publicznego, którego celem jest wyrażenie protestu przeciw 
narastającemu w ten sposób niekontrolowanemu ruchowi pojazdów ciężarowych na DK 78 oraz żądanie prze-
kierowania ruchu ciężarowego na drogę S1, zgodnie z petycją mieszkańców gminy Mierzęcice przesłaną do 
GDDKiA, mieszkańcy postanowili protestować aż do skutku. W piśmie z dnia 23 grudnia 2011 r. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich (ZDW) stwierdził, że uwagi i wnioski mieszkańców gminy oraz lokalnych jednostek administra-
cyjnych wnoszone w trakcie przygotowywania wielowariantowej koncepcji były analizowane przez projektanta 
w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach i w uzasadnionych przypadkach uwzględnione 
w procesie przygotowywania wielowariantowej koncepcji połączenia drogi krajowej S1 od węzła Mierzęcice 
z GTL Cargo w miejscowości Mierzęcice. Według ZDW zakończenie prac nad dokumentem „Wielowariantowa 
koncepcja połączenia drogi krajowej S1 od węzła Mierzęcice z GTL Cargo w miejscowości Mierzęcice” nastąpiło 
w dniu 28 października 2011 r., w związku z czym kolejne propozycje nie będą rozpatrywane. 

Bez odzewu ze strony inwestora pozostały również uwagi władz gminy Mierzęcice dotyczące zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zapewnienie ciągu pieszego i rowerowego w ramach planowania re-
alizacji inwestycji. W projekcie nie zaplanowano ciągu pieszo-rowerowego nad drogą S1, który powinien być 
zrealizowany podczas budowy drogi krajowej S1, potrzebnego do prawidłowego skomunikowania północnej 
i południowej części gminy Mierzęcice. Wskutek tego w przypadku realizacji inwestycji mieszkańcy gminy 
Mierzęcice będą mieli ograniczoną możliwość pieszego lub rowerowego przemieszczania się. Przedstawiciele 
GDDKiA w trakcie spotkania odbytego w dniu 16 grudnia 2014 r. przy udziale inwestora oraz projektanta zadania 
zaznaczyli potrzebę zabezpieczenia ciągów pieszych i rowerowych przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 
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Takie sugestie ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Katowice (GDDKiA) były już 
wcześniej formułowane. W piśmie z dnia 23 kwietnia 2015 r. GDDKiA wskazała, że ze względu na długotrwałe 
bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na terenie gminy Mierzęcice oraz działania perspektywiczne 
inwestor ma obowiązek zabezpieczenia korytarza dla ewentualnej realizacji ciągu pieszo-rowerowego.

Dalej w piśmie GDDKiA stwierdza, iż w przypadku uwzględnienia (na wniosek gminy Mierzęcice) realizacji 
staraniem i na koszt inwestora (ZDW Katowice) ciągu pieszo-rowerowego nad drogą ekspresową S1 w ramach 
projektu przebudowy węzła drogowego Mierzęcice GDDKiA Oddział Katowice uzgodni korektę rozwiązań 
projektowych. To stanowisko GDDKiA pozostało jednak bez odpowiedzi ZDW w Katowicach. 

W piśmie KT-RD.8014.14.2015.DAB z dnia 29 maja 2015 r. wicemarszałek województwa śląskiego poinformo-
wał wójta gminy Mierzęcice, że projekt zadania przewiduje pas na ewentualną budowę ciągu pieszo-rowerowego, 
jednak jego budowa w ramach projektu obecnie nie jest przewidziana. Mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu 
pieszego mieszkańców wicemarszałek zasugerował, że budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach niniejszego 
projektu byłaby możliwa w przypadku pisemnego porozumienia pomiędzy zarządcami dróg, Powiatowym 
Zarządem Dróg i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a marszałkiem województwa śląskiego. 
Niestety, taka postawa świadczy o niewystarczającym zainteresowaniu urzędu marszałkowskiego zdrowiem, 
życiem i szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców.

Ponadto zwracamy uwagę na to, że planowany przebieg inwestycji negatywnie zaopiniowała Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych (pismo ZS.2210.2.25.2016.AM z dnia 23 marca 2016 r.). W uzasadnieniu przedmio-
towej opinii co do przebiegu planowanej inwestycji Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych zwróciła uwagę 
na to, że planowany przebieg drogi spowoduje defragmentację kompleksu leśnego oraz wylesienie projektowa-
nego odcinka, pozbawiając ten obszar funkcji ochronnej i powodując powstanie bariery utrudniającej migrację 
zwierząt. W opinii RDLP planowany przebieg drogi stanie się źródłem uciążliwości zarówno dla środowiska 
przyrodniczego, jak i dla okolicznej ludności. Chodzi też o zwiększenie emisji spalin oraz poziomu hałasu na 
terenie zurbanizowanym, poprzez to oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nabierze charakteru ponad-
lokalnego. W opinii RDLP w celu minimalizacji potencjalnych strat przyrodniczych wynikających z realizacji 
planowanej inwestycji zasadna jest realizacja planowanej inwestycji drogowej na zachód od projektowanego 
połączenia drogowego, gdzie droga krajowa S1 mogłaby poprowadzona w śladzie drzewostanów o charakterze 
okrajkowym (rosnących na zewnętrznych częściach kompleksów leśnych).

W związku z tym wnosimy o realizację planowanej inwestycji poprzez zastosowanie innego wariantu prze-
biegu drogi do terminalu Cargo oraz o podjęcie współpracy z lokalnymi samorządami w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Arkadiusz Grabowski 
Czesław Ryszka 
Michał Potoczny 
Adam Gawęda 
Wojciech Piecha 
Krystian Probierz 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Arkadiusza Grabowskiego

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego Jarosława Kleszczewskiego.

W związku z prośbą o interwencję skierowaną do mnie przez panią B. C., radną powiatu (…), a dotyczącą 
przebiegu czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2016 r. w jednostce organizacyjnej 
powiatu (…) – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w (...) (dalej: kontrola), oraz interpelacją tejże radnej 
w przedmiotowej sprawie z dnia 27 kwietnia 2016 r. wnoszę o pisemne ustosunkowanie się do treści powyż-
szej interpelacji i zawartych w niej zarzutów oraz przesłanie mi stanowiska organu w przedmiotowej sprawie.

Ponadto wnoszę o udzielenie mi następujących informacji.
1. Czy kontrola została przeprowadzona w oparciu o roczny plan kontroli, o którym mowa w §40 ust. 1 i 2 

Statutu powiatu (…), (dalej: statut)?
2. Jeśli kontrola nie została przeprowadzona w oparciu o roczny plan kontroli, to czy Rada Powiatu wydała 

stosowną uchwałę, upoważniającą do przeprowadzenia czynności kontrolnych wykraczających poza plan kon-
troli, zgodnie z §40 ust. 4 statutu, na wniosek, o którym mowa w §40 ust. 3 statutu?

3. Czy kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w (…) został zawiadomiony na piśmie co najmniej 
na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli o zamiarze i terminie jej przeprowadzenia, zgodnie z §44 ust. 3 statutu?

4. Czy o zamiarze przeprowadzenia kontroli został powiadomiony przewodniczący Rady Powiatu oraz 
starosta, zgodnie z §44 ust. 4 statutu?

5. Czy przed rozpoczęciem kontroli kierownikowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w (…) zostały 
okazane upoważnienia do jej przeprowadzenia, zgodnie z §44 ust. 5 statutu?

6. Czy kontrola została przeprowadzona w godzinach pracy kontrolowanej jednostki, zgodnie z §46 ust. 2 
statutu?

7. Czy wykonywanie czynności kontrolnych nie naruszyło porządku pracy obowiązującego w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w (...), zgodnie z §46 ust. 3 statutu?

Dodatkowo wnoszę o nadesłanie mi odpisu protokołu z kontroli, o którym mowa w §47 statutu, oraz pisem-
nych upoważnień do przeprowadzenia kontroli wraz ze wskazaniem zakresu kontroli, o których mowa w §44 
ust. 5 statutu.

Arkadiusz Grabowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy przedstawiła mi oficjalne stanowisko w sprawie 

wynagrodzeń pielęgniarek i położnych dotyczące szczególnie tych zatrudnionych przez pracodawców prywat-
nych oraz zatrudniających pielęgniarki i położne przy udzielaniu świadczeń niekontraktowanych przez NFZ. 
Podjęte przez radę działania motywowane były napływającymi od osób zatrudnionych w tego typu instytucjach 
skargami, które wiązały się z niezadowoleniem z wynagrodzenia przy wieloletnim stażu zatrudnienia. Nie 
ulega wątpliwości, jak istotne jest zagwarantowanie odpowiednich warunków ochrony zdrowia obywateli oraz 
prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

W związku z tym zwracam się z prośbą o zapoznanie się i odniesienie się do załączonego stanowiska rady 
z dnia 29 kwietnia 2016 r., mając na uwadze wpracowanie odpowiednich rozwiązań systemowych, dotyczących 
zatrudnienia w zakresie opieki i świadczeń pielęgnacyjnych i położniczych.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o wykreślenie budynku znajdującego się w miejscowości P., gmina (…), pow. (…) 

w woj. (…), na działce nr (…), wpisanego do rejestru zabytków nr (…) decyzją wojewódzkiego konserwatora 
zabytków w Katowicach z dnia 5 grudnia 1968 r.

Mieszkańcy miejscowości P. zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w tej sprawie. Będąc na miejscu, 
przeprowadziłem rozmowę z właścicielem nieruchomości, panem P. B., który przedstawił mi sytuację oraz 
całą dokumentację w tej sprawie. Budynek jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym i grozi zawale-
niem, stwarzając realne zagrożenie dla życia osób korzystających z nowo wybudowanego chodnika, który po 
przebudowie skrzyżowania został przesunięty pod okap zagrażającego zawaleniem budynku. Sprawą zajęły 
się także lokalne media.

Z informacji, które uzyskałem, wynika, iż w styczniu 2015 r. zostało wystosowane pismo do ministra kul-
tury i dziedzictwa narodowego z wnioskiem o wydanie decyzji o wykreśleniu wyżej wymienionego budynku 
z rejestru zabytków. Przez kolejne miesiące trwała korespondencja pomiędzy właścicielem a ministerstwem. 
Jest to czas, w którym budynek w zastraszającym tempie niszczeje, następują kolejne zawalenia stropów i ścian.

W 2010 r. właściciel budynku przesłał do wojewódzkiego zarządu dróg pismo z prośbą o zajęcie stanowi-
ska w związku z planowaną przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr (…) z drogą powiatową (…), 
zaznaczając, że sporządzona przez rzeczoznawcę budowlanego ekspertyza zabytkowego budynku stwierdza 
m.in., iż „analiza wpływu drgań drogowych wskazuje, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy bliskiego 
sąsiedztwa budynku z drogą. Identyfikacja uszkodzeń budynku wyraźnie wskazuje, że ich nasilenie wystę-
puje od drogi wojewódzkiej”. Podobnej treści pismem z dnia 28 lutego 2011 r. pan B. powiadomił o sprawie 
marszałka województwa śląskiego.

W piśmie z dnia 29 lutego 2012 r. do Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącym 
wydania decyzji w związku z realizacją inwestycji drogowej „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
nr (…) z drogą powiatową (…) w m. P. ” przesłał on swoje uwagi dotyczące zagrożeń wynikających z przybli-
żenia drogi i chodnika do budynku, jednakże wnioski te nie zostały uwzględnione.

W lutym 2016 r. uległa zawaleniu część ściany zewnętrznej, a w marcu br. zawaliła się część dachu. O tych 
zdarzeniach został poinformowany wojewódzki konserwator zabytków pismem wraz z dołączonymi zdjęciami 
ukazującymi skalę uszkodzeń.

Obecnie nowo wybudowany chodnik przy budynku został zamknięty dla ruchu właśnie ze względu na 
zagrażającą życiu możliwość zawalenia się obiektu. Skrzyżowanie położone jest w centralnej części miejsco-
wości, w sąsiedztwie szkoły, sklepów, kościoła. Właściciel nie jest w stanie wyremontować budynku zgodnie 
z zaleceniami konserwatora zabytków. Dotychczas starał się zabezpieczyć budynek w miarę swych możliwości, 
ale destrukcja budynku postępuje tak szybko, iż dalsze remonty uznał za bezzasadne. Wykonane ekspertyzy 
budowlane mówią wręcz o konieczności rozbiórki budynku.

Panie Ministrze, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców mojego okręgu, zwracam się z prośbą 
o wykreślenie wyżej wymienionego budynku z rejestru zabytków i wydanie pozwolenia na jego rozbiórkę.

Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Uprzejmie informuję, że samorząd powiatu częstochowskiego zasygnalizował mi problem, który może mieć 

istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu instytucjonalnej pieczy zastępczej, zapewniającego 
dzieciom stabilne środowisko wychowawcze w powiecie częstochowskim, ale także w całym kraju.

Ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (DzU 
z 2015 r., poz. 1045) dokonano zmian m.in. w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. DzU z 2015 r., poz. 332, z późn. zm.). Tym samym wymuszono na samorządach kolejne zmiany 
instytucjonalnej pieczy zastępczej, które w zaprezentowanych mi ocenach nie do końca są zasadne i raczej nie 
przyczyniają się do podniesienia standardu opieki i wychowania. Powiaty w całej Polsce utworzyły na podsta-
wie art. 94 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej centra obsługi 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, które zapewniają placówkom obsługę ekonomiczno-administracyjną 
i organizacyjną. Okazało się to skutecznym rozwiązaniem, wspierającym ideę odchodzenia od instytucjonalnych 
kilkudziesięcioosobowych form pieczy zastępczej i tworzenia w ich miejsce małych placówek zapewniających 
opiekę nie więcej niż nad 14 dzieci.

Powiat częstochowski od dnia 1 stycznia 2015 r. dokonał reorganizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej, 
realizując zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Tym sa-
mym od 1 stycznia 2015 r. w powiecie częstochowskim funkcjonuje 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
zapewniających dzieciom i młodzieży pozbawionym trwale lub okresowo opieki rodziny opiekę i wychowanie, 
odpowiednie warunki rozwoju, przygotowanie do samodzielnego życia. Są to:

— Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni typu socjalizacyjnego – 18 miejsc. W skład Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni wchodzą: Mieszkanie dla Dzieci Nr 1 w Blachowni (6 miejsc), 
Mieszkanie dla Dzieci Nr 2 w Blachowni (6 miejsc), Mieszkanie dla Dzieci Nr 3 w Blachowni (6 miejsc);

— Dom dla Dzieci „Skałka” w Częstochowie typu socjalizacyjnego i interwencyjnego – 14 miejsc;
— Dom dla Dzieci „Sosenka” w Częstochowie typu socjalizacyjnego i interwencyjnego – 14 miejsc;
Wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną wymienionych placówek opiekuńczo-wychowawczych 

zapewnia Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni.
— Dom Dziecka w Chorzenicach typu socjalizacyjnego i interwencyjnego – 30 miejsc (w ciągu najbliższych 

lat planuje się w placówce zmniejszyć liczbę miejsc do 14);
— Dom dla Dzieci „Słoneczny” w Chorzenicach typu socjalizacyjnego – 14 miejsc.
Wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną wymienionych placówek opiekuńczo-wychowawczych 

zapewnia Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach.
Dzięki połączeniu obsługi administracyjnej i wsparcia specjalistycznego w centrach obsługi placówek 

opiekuńczo-wychowawczych (pod kierownictwem jednego dyrektora centrum obsługi placówek opiekuńczo-
-wychowawczych, który kieruje poszczególnymi placówkami przy pomocy wychowawcy koordynatora, wraz 
z obsługiwanymi przez nie placówkami opiekuńczo-wychowawczymi) placówki nie przypominają instytucji.

W centrach obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych zatrudniani są pracownicy obsługi, psycholodzy, 
pedagodzy, terapeuci i pracownicy socjalni. Dzięki temu rozwiązaniu w domach dla dzieci praca koncentruje 
się na dziecku i jest realizowana przez wychowawców, którzy są bliskimi osobami dla dzieci. Warunki te 
umożliwiają zindywidualizowanie procesu pracy z dzieckiem i skoncentrowanie się na poszczególnych proble-
mach dzieci, przy wykorzystaniu wysoce profesjonalnej kadry specjalistów zatrudnionych w centrach obsługi 
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dzięki temu rozwiązaniu specjaliści ci pozostają w pełnej dyspozycji 
dyrektora centrum obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, który w oparciu o informacje i potrzeby 
zgłaszane przez wychowawców potrafi najlepiej wykorzystać ich profesjonalny potencjał.

Wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. uchylenie art. 97 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej powoduje konieczność zatrudnienia w każdej 14-osobowej placówce opiekuńczo-wy-
chowawczej pracownika na stanowisku dyrektora placówki, a uchylenie art. 180 ust. 8 powoduje konieczność 
zlikwidowania dotychczas powstałych centrów administracyjnych obsługi placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych. Skutkuje to znacznie większymi wydatkami oraz mnożeniem wykonywanych czynności administra-
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cyjno-organizacyjnych, a w opinii moich rozmówców w żaden sposób nie wpływa na poprawę jakości opieki 
sprawowanej nad wychowankami w placówkach.

Wprowadzenie tak diametralnych zmian zaledwie 3 lata po reorganizacji systemu pieczy zastępczej jest tym 
bardziej niezrozumiałe, że w dużej części powiatów dokonano zmian instytucjonalnej pieczy zastępczej, które 
poprzedziły staranne przygotowania i analizy efektywności tych rozwiązań. Na skutek zmian wprowadzo-
nych ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. rozwiązania te, pozytywnie oceniane przez praktyków, tracą podstawy 
funkcjonowania i rację bytu.

Biorąc pod uwagę powyższe, popieram samorządowe propozycje zmian w ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, polegające na:

1) wprowadzeniu art. 97 ust. 2 o treści „W przypadku zapewnienia na podstawie art. 94 wspólnej obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych placówką opiekuńczo-
-wychowawczą kieruje dyrektor podmiotu, który zapewnia tę obsługę, przy pomocy wyznaczonego w poszcze-
gólnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy”;

2) wprowadzeniu art. 94 ust. 1 o treści „Powiat może zapewnić wspólną obsługę ekonomiczno-administra-
cyjną i organizacyjną prowadzonych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności tworząc centra 
administracyjne do obsługi tych placówek, lub zlecić realizację tego zadania na podstawie ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;

3) wprowadzeniu art. 180 pkt 8 o treści „powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek 
opiekuńczo-wychowawczych”;

4) uchyleniu art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz 
niektórych innych ustaw o treści: „Centra administracyjne do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
utworzone przez powiat na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 43, w brzmieniu dotychczasowym, 
mogą działać na dotychczasowych zasadach, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy”.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie powyższych korekt przy najbliższej nowelizacji cytowanej 
ustawy.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do ministra skarbu państwa Dawida Jackiewicza

Szanowny Panie Ministrze!
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA jest ważnym podmiotem dla polskiej gospodarki oraz 

bezpieczeństwa energetycznego kraju. Podmiot ten powstał 16 kwietnia 2004 r. jako PGNiG – Przesył Sp. z o.o., 
w którym 100% udziałów zostało objęte przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG). Spółka 
PGNiG – Przesył Sp. z o.o. przejęła nadzór oraz odpowiedzialność za transport gazu ziemnego strategicznymi 
gazociągami w Polsce. 28 kwietnia 2005 r. PGNiG przekazało Skarbowi Państwa wszystkie udziały w PGNiG 
– Przesył Sp. z o.o.

Wydzielenie działalności związanej z przesyłaniem gazu ziemnego wynikało z postanowień dyrektywy ga-
zowej przyjętej w 2003 r. przez Radę i Parlament Europejski, która zobowiązywała przedsiębiorstwa gazownicze 
do rozdzielenia technicznego przesyłu gazu od obrotu i umożliwienia innym podmiotom korzystania z sieci 
przesyłowej na równych zasadach (zasada TPA – Third Part Access). W wyniku tego procesu PGNiG – Przesył 
Sp. z o.o. stał się jedną z pierwszych firm europejskich zapewniającą zgodnie z europejskimi dyrektywami 
rzeczywistą niezależność w obszarze przesyłu.

8 czerwca 2005 r. zgromadzenie wspólników zadecydowało o zmianie spółki z PGNiG – Przesył Sp. z o.o. 
na Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System Sp. z o.o., a 18 września 2006 r. dokonało przekształcenia 
ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, do czego zobowiązuje art. 9k ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU 2012, poz. 1059, z późn. zm.). Obecnie kluczowym zadaniem 
podmiotu Gaz-System SA jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju w celu ich 
dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz odbiorców końcowych podłączonych do systemu przesyłowego.

Uprzejmie informuję, że odwiedzili mnie pracownicy Terenowej Jednostki Eksploatacji Operatora Gazociągów 
Przesyłowych SA Oddział w Świerklanach, którzy wyrazili swoje zaniepokojenie informacją na temat prze-
kazania innej firmie, tj. PGNiG, części majątku spółki w postaci gazociągów, stacji gazowych i tłoczni oraz, 
co szczególnie ważne dla kadry pracowniczej, likwidacji niektórych oddziałów, w tym terenowej jednostki 
eksploatacji w Częstochowie. Terenowa jednostka eksploatacji w Częstochowie jest odpowiedzialna za eks-
ploatację ok. 230 km gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia oraz 20 stacji gazowych, które zlokali-
zowane są na terenie byłego województwa częstochowskiego. Obecnie w placówce pracuje 19 osób, a zgodnie 
z wcześniejszymi planami w roku bieżącym miał nastąpić rozwój infrastrukturalny podmiotu m. in. poprzez 
budowę jego siedziby.

W związku z pojawiającym się zaniepokojeniem pracowników zrzeszonych m.in. w KZ NSZZ „Solidarność” 
bardzo proszę o odniesienie się do przedstawionych informacji i przedsięwzięcie działań zmierzających do 
uspokojenia sytuacji.

Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Majera

Oświadczenie skierowane do pełniącego obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny

Szanowny Panie Prezesie!
Współczesne procesy demograficzne cechuje szybkie starzenie się społeczeństwa. W Polsce populacja 

osób w wieku powyżej 65 roku życia stanowi obecnie ok. 14,7%, a w 2035 r. ich udział w ogólnej populacji 
wzrośnie do ponad 23%. Dlatego w sposób istotny wzrasta rola podmiotów zdrowotnych odpowiedzialnych za 
odpowiednie zabezpieczenie medyczne tej części społeczeństwa. 

W ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła wyniki przeprowadzonej kontroli „Opieka medyczna 
nad osobami w wieku podeszłym”, która została podjęta z inicjatywy własnej NIK w ramach priorytetowego 
kierunku kontroli na 2014 r. „Zapewnienie powszechnej i niezawodnej opieki medycznej”. Celem kontroli była 
ocena funkcjonowania opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym. Badaniami kontrolnymi, które 
przeprowadzono w okresie od 15 maja 2014 r. do 3 listopada 2014 r., objęto okres od 1 stycznia 2011 r. do czasu 
zakończenia czynności kontrolnych. 

W analizie NIK wskazano m.in. następujące kwestie.
1. Narodowy Fundusz Zdrowia nie określił warunków finansowania opieki medycznej odrębnych dla osób 

w podeszłym wieku. Ogranicza to dostęp starszych pacjentów do adekwatnej do potrzeb opieki medycznej oraz 
zawyża koszty leczenia pacjentów geriatrycznych.

2. Planowanie świadczeń dla osób w wieku powyżej 60 roku życia w 14 z 16 oddziałów NFZ nie było 
poprzedzone wystarczającymi analizami potrzeb i dostępności poszczególnych usług medycznych dla 
osób w wieku podeszłym. W OW NFZ świadczenia dla tych pacjentów kontraktowane były dla obszaru 
całego województwa. Taki obszar podyktowany był ograniczoną liczbą potencjalnych oferentów i lekarzy 
specjalistów.

3. Mimo systematycznego wzrostu wartości zakontraktowanych w umowach dotyczących świadczeń w za-
kresie geriatrii pogorszył się dostęp do świadczeń zdrowotnych w tym zakresie. W latach 2011–2014 wzrosły 
zarówno liczba oczekujących na świadczenia (w AOS o 25,8%, w LSZ o 225,4%), jak i czas oczekiwania (w AOS 
o 180,0%, w LSZ o 400,0%). Zmniejszył się również odsetek świadczeniodawców, gdzie pacjenci przyjmo-
wani są bez konieczności oczekiwania – w przypadku poradni geriatrycznych z 44% do 26%, a w przypadku 
oddziałów szpitalnych z 50% do 36%.

4. Dostęp do świadczeń geriatrycznych wykazuje duże zróżnicowanie terytorialne. Różnice pomiędzy 
poszczególnymi województwami w wartościach zrealizowanych świadczeń z zakresu geriatrii w przeliczeniu 
na 1 tys. mieszkańców w 2013 r. w AOS i LSZ sięgały kilku tysięcy procent. Np. w lecznictwie szpitalnym 
wartość ta najniższa była w województwie mazowieckim, gdzie wynosiła 70,38 zł, a najwyższa – w wojewódz-
twie śląskim, gdzie wynosiła 4 tysiące 650 zł 14 gr, czyli była o 6507,2% wyższa. Średnio dla całej Polski było 
to 1 tysiąc 712 zł 44 gr. Ponadto w województwie warmińsko-mazurskim nie było ani jednego szpitalnego 
oddziału geriatrycznego, ani poradni geriatrycznej, żaden lekarz geriatra nie udzielał świadczeń na podstawie 
umowy z NFZ.

5. Obecny system JGP nie jest dostosowany do występującej u osób starszych wielochorobowości oraz 
nie w pełni odzwierciedla powody hospitalizacji i przyczyny zgonów w tej grupie osób. NFZ nie wyodrębnił 
dotychczas dedykowanych grup JGP w leczeniu osób starszych, które to grupy uwzględniałyby wielochorobo-
wość, charakterystyczną dla tej grupy pacjentów. Uniemożliwiłoby to pełne odzwierciedlenie i ocenę powodów 
hospitalizacji oraz przyczyn zgonów w tej grupie osób. System wyceny świadczeń medycznych w ramach 
grup JGP (wprowadzony do rozliczania wykonanych świadczeń zarządzeniem prezesa NFZ w 2011 r.) zakłada 
finansowanie jednej choroby czy procedury i nie obejmuje wielochorobowości, która jest specyfiką pacjenta 
geriatrycznego. W NFZ trwają prace analityczne dotyczące kosztów świadczeń, czasu hospitalizacji, wieku 
pacjenta, chorób współistniejących i powikłań. Prace te być może pozwolą określić grupy dedykowane dla ge-
riatrii w ramach systemu JGP. Obecny system rodzi sprzeczność między zasadami postępowania medycznego 
a warunkami ekonomicznymi.

W nawiązaniu do przedstawionych kwestii bardzo proszę o informację, jakie działania zostały podjęte 
w ciągu minionego roku, by zrealizować wskazane zalecenia.

Bardzo proszę również o informację zbiorczą, jak na przestrzeni ostatnich 5 lat kształtował się zakup 
świadczeń geriatrii na terenie kraju i jakie zmiany będą następowały w tym zakresie, by upowszechnić system 
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zabezpieczenia geriatrycznego na terenie Polski, mając na względzie wzrastającą liczbę osób w wieku senio-
ralnym. 

Bardzo proszę o zbiorcze zestawienie podmiotów (w podziale na województwa), z którymi zawierano umowy 
na świadczenia w trybie ambulatoryjnym i całodobowym (zarówno kwoty, jak i liczba świadczeń).

Ryszard Majer
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Łukasza Mikołajczyka

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
4 maja br. Ośrodek Kształcenia Zawodowego (…) reprezentowany przez pana B. P. skierował do mnie pytanie 

i wyraził zaniepokojenie dotyczące prowadzenia szkoleń z zakresu kwalifikacji ubojowych.
W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem o stan prac legislacyjnych nad projektem aktu prawnego 

implementującego do naszego porządku prawnego rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 
2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercenia (DzU UE z 2009 r. nr L 303/l) w celu umożliwienia 
podmiotom szkoleniowym przeprowadzania szkoleń wraz z przedmiotowymi egzaminami z zakresu kwalifikacji 
ubojowych zgodnie z art. 21 niniejszego rozporządzenia. Brak powyższej implementacji uniemożliwia uzyska-
nie przez osoby ubiegające się o kwalifikacje ubojowe wymaganych przez wymienione wyżej rozporządzenie 
uprawnień, a podmiotom szkoleniowym przeprowadzanie niniejszych szkoleń.

Szanowny Panie Ministrze, ze względu na powyższe zwracam się o zajęcie stanowiska w przedstawionej 
przeze mnie sprawie. Proszę o ewentualne wskazanie obecnych możliwości uzyskania zezwolenia na prowa-
dzenie szkoleń z zakresu kwalifikacji ubojowych.

Z wyrazami szacunku 
Łukasz Mikołajczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Misiołka

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Przekaz intelektualny poprzez czytelnictwo książkowe jest od dziesiątków pokoleń jednym z najlepszych 
sposobów rozwoju społeczeństwa.

Jednym z głównych sposobów na rozszerzenie kręgu osób korzystających z książkowej formy zdobywania 
wiedzy jest funkcjonowanie bibliotek. Tymczasem w większości z nich znajdują się pozycje sprzed wielu lat, 
mało szczegółowe w danej dziedzinie wiedzy, zdezaktualizowane merytorycznie. Dzieje się tak przy jedno-
czesnym rażącym braku nowych pozycji, bardziej uszczegółowionych, zawierających nowe fakty. Jest rzeczą 
ciekawą, iż wiele z nowo wydanych książek nie znajduje się w zasobach bibliotek, które posiadają przywilej 
tzw. egzemplarza obowiązkowego.

W związku z przedstawionymi faktami, a także coraz mniejszą liczbą osób, które korzystają z książkowej 
formy przekazywania wiedzy, rodzi się następujące pytanie: jakie środki zaradcze ma zamiar podjąć resort 
kultury i dziedzictwa narodowego w celu powiększenia oferty książek znajdujących się w bibliotekach, do-
pilnowania przekazywania podmiotom uprawnionym egzemplarza obowiązkowego oraz zróżnicowania pod 
względem merytorycznym oferowanych książek?

Andrzej Misiołek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Pawła Szałamachy

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań w celu wprowadzenia zmian w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych.

Art. 207 ustawy o finansach publicznych przewiduje wykluczenie beneficjenta z przekazywania środków 
europejskich na realizację programów, jeżeli wykorzystano środki europejskie niezgodnie z przeznaczeniem 
lub z naruszeniem procedur, a także gdy pobrano środki nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia podjęcia ostatecznej decyzji, a kończy się z upływem 3 lat od 
dnia dokonania zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych środków.

Na podstawie art. 120 wykluczony beneficjent zostaje wpisany do prowadzonego przez ministra finansów 
rejestru podmiotów wykluczonych.

Takie zapisy nie wzbudzają wątpliwości i są jak najbardziej wskazane.
Moim zdaniem należałoby jednakże zastanowić się nad wprowadzeniem pewnej gradacji sankcji. Wspomniany 

okres 3 lat w znanych mi przypadkach jest zbyt długotrwały i nieadekwatny do winy, często wynikającej z nie-
świadomości lub powstałej wskutek niezawinionych okoliczności.

Proponuję rozważenie możliwości wprowadzenia pewnej elastyczności w stosowaniu przepisów art. 207, 
np. poprzez stworzenie możliwości skrócenia okresu 3 lat i wprowadzenia progów okresu wykluczenia.

Zmiany te umożliwiłyby wprowadzenie sankcji bardziej adekwatnych do popełnionych niezgodności.

Z szacunkiem 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Zwracam się z prośbą o informację dotyczącą zatrudniania pracowników z Ukrainy i ewentualnych tego 
skutków dla polskich pracowników.

Z informacji przekazywanych przez mieszkańców Gliwic wynika, iż w ostatnim okresie w firmach znajdują-
cych się w podstrefie gliwickiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zatrudniono poprzez pośredników 
dużą liczbę pracowników z Ukrainy. W moim odczuciu zbyt duża liczba pracowników z Ukrainy może w dalszej 
perspektywie skutkować zamrożeniem płac lub wręcz ich obniżeniem w przypadku dotychczas zatrudnionych 
polskich pracowników.

W związku ze słabą znajomością polskiego prawa pracy przez pracowników z Ukrainy, którzy gotowi są 
pracować za wynagrodzenie o wiele niższe niż pracownicy polscy, zagrożone są miejsca pracy dla dotychczas 
pracujących w podstrefie gliwickiej KSSE. Zaistniała sytuacja wyraźnie wskazuje na tendencję rezygnacji 
z zatrudniania polskich pracowników kosztem niżej opłacanych pracowników zagranicznych.

W związku z powyższym zwracam się z pytaniem do Pani Minister, czy znana jest Pani ta tematyka i czy 
podjęto jakieś środki zapobiegawcze. Występujący aktualnie pozytywny trend wzrostu zatrudnienia na rynku 
pracy powinien w pierwszej kolejności dotyczyć naszych pracowników.

Z wyrazami szacunku 
Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
W porozumieniu ze starostą powiatu zawierciańskiego przesyłam propozycję dotyczącą współfinansowania 

usług świadczonych przez lecznictwo zamknięte – szpital publiczny powiatowy. W odniesieniu do szpitala dzia-
łającego jako samorządowa osoba prawna ciężar wspófinansowania jego działalności spoczywa na podmiocie 
tworzącym, w tym przypadku na powiecie. 

Wspófinansowanie przez powiat realizowane jest na ogół poprzez następujące działania: udzielanie po-
ręczeń zaciąganych przez szpital zobowiązań; dokonywanie spłat zobowiązań zaciągniętych przez szpital 
i poręczonych przez powiat, a których szpital nie reguluje; udzielanie pożyczek z budżetu powiatu; udzielanie 
dotacji na zadania realizowane przez szpital; realizowanie na rzecz szpitala zadań inwestycyjnych z udziałem 
środków z budżetu UE, z zapewnieniem środków finansowych zarówno na udział własny, jak i wyprzedzające 
finansowanie udziału UE.

Z kolei gminy funkcjonujące w obrębie danego powiatu, na których terenie nie działają publiczne szpitale, 
sporadycznie, a jeśli już, to w znikomym stopniu, współfinansują działalność tego szpitala, który przecież 
świadczy usługi dla mieszkańców całego powiatu, dla mieszkańców każdej z tych gmin z osobna.

Dlatego zasadne wydaje się rozważenie możliwości współfinansowania działalności szpitala, dla którego 
podmiotem tworzącym jest powiat, przez wszystkie gminy z jego obszaru na zasadzie obligatoryjnego plano-
wania wydatku na tenże cel w budżecie każdej gminy na każdy rok budżetowy.

Na przykładzie powiatu zawierciańskiego wskazać można 2 metody wyliczania planowanych kwot wydatków 
na wspófinansowanie działalności szpitala powiatowego. Jedna metoda – wyliczanie wysokości współfinan-
sowania w kwocie nie mniejszej niż 1% dochodów planowanych na dany rok budżetowy, ale po wyłączeniu 
dochodów z budżetu UE; druga metoda – wyliczanie wysokości współfinansowania w kwocie nie mniejszej 
niż 2% wydatków planowanych na dany rok budżetowy, ale pomniejszonych o te kategorie wydatków, które 
pomniejszają podstawę naliczania rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. wyna-
grodzenia wraz z pochodnymi, odsetki od długu oraz wydatki majątkowe.

Rozważając takie propozycje, daje się szansę na realne oddłużenie szpitali powiatowych w perspektywie 4–5 
lat. Ważnym elementem jest urealnienie odpowiedzialności za aktualny stan publicznej służby zdrowia. Jednym 
słowem, samorządy muszą ponosić realną odpowiedzialność materialną służby szpitalnej wobec społeczeństwa. 
Problematyka ta będzie coraz bardziej obecna, bowiem jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Decyzje w tej 
sprawie stają się koniecznością, nie mogą być odkładane. Obligatoryjna ustawa wsparcia pozwala na realizację 
takich rozwiązań, bowiem to samorządy stopnia podstawowego mają możliwość kreowania dochodów własnych.

Szanowny Panie Ministrze, wnoszę o rozważenie powyższych propozycji w ogólnej dyskusji na temat roz-
wiązania problemów służby zdrowia.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Jak zapewne Panu wiadomo, na terenie województwa lubuskiego znajdują się bardzo pokaźne złoża miedzi 
i srebra. Uruchomienie wydobycia tych surowców jest kwestią fundamentalną z punktu widzenia rozwoju 
województwa lubuskiego, a także całego kraju. Zainteresowana lubuskimi złożami jest spółka Miedzi Copper 
Corporation, która mimo trudności polegających na dostępności do tych złóż zamierza skupić się na ich wydo-
bywaniu. Złoża są jednak osadzone na dużych głębokościach, co wymaga zastosowania najnowszej technologii 
oraz poniesienia stosunkowo wysokich nakładów inwestycyjnych. Należące do Organizacji Pracodawców Ziemi 
Lubuskiej przedsiębiorstwa widzą jednak w dłuższej perspektywie wydobywczej na terenie naszego regionu 
wymierne korzyści w postaci rozwoju gospodarczego i społecznego całego województwa.

Eksploatacja złóż rudy miedzi w województwie lubuskim będzie inwestycją gospodarczą dającą znaczący 
impuls sektorowi gospodarczemu nie tylko lokalnie, ale także w skali całego kraju. Według raportu firmy 
Ernst & Young „Nowe inwestycje w sektorze wydobycia miedzi” wartość inwestycyjna tego przedsięwzięcia na 
13 koncesjach wydobywczych wyniesie około 13 miliardów zł. Ekonomiści oszacowali, że w wyniku realizacji 
tej inwestycji wzrost PKB każdego roku mógłby być wyższy o 3,5 miliarda zł.

Na całej inwestycji zyskałby przede wszystkim lubuski rynek pracy. Jak podają wstępne szacunki, po uru-
chomieniu eksploatacji rudy miedzi zatrudnienie w tym sektorze znaleźć może nawet 8 tysięcy 600 osób. Warto 
podkreślić, że wspomniana inwestycja będzie dobrym impulsem także dla rozwoju pobliskich województw.

Szanowny Panie Ministrze, w związku z przedstawionym tematem uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska 
w tej sprawie oraz o odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy kierowany przez Pana resort analizuje kwestie wydobycia złóż miedzi i srebra w województwie 
lubuskim i planuje podjąć stosowne czynności, aby w najbliższym czasie wykorzystać potencjał wydobywczy 
tego regionu?

2. Czy podmiot zainteresowany eksploatacją złóż miedzi i srebra w województwie lubuskim może liczyć na 
wsparcie ze strony kierowanego przez Pana resortu?

Waldemar Sługocki



158
17. posiedzenie Senatu w dniach 11 i 12 maja 2016 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 17. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

W tym oświadczeniu pragnę przedstawić stanowisko w sprawie intensyfikacji żeglugi śródlądowej na lu-
buskim odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW).

Dla regionów południowo-zachodniej części Polski kluczowym śródlądowym szlakiem żeglugowym jest 
prawie 700-kilometrowy odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej, która łączy województwa śląskie, opolskie, dol-
nośląskie i lubuskie z zespołem portów morskich Szczecin – Świnoujście. Odcinek ten jest kluczowy z punktu 
widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa lubuskiego. Na tym szlaku zlokalizowane są na-
stępujące porty i przystanie rzeczne: Cigacice, Nowa Sól, Krosno Odrzańskie, Urad, Słubice oraz Kostrzyn. 
Zaangażowanie władz odrzańskich gmin znalazło odzwierciedlenie w powstaniu zespołu portów lubuskich, 
wykorzystywanych obecnie w celach turystycznych, a docelowo – mających wspierać śródlądową żeglugę 
transportową na rzece Odrze.

W związku z wykorzystaniem walorów ekonomicznych rzeki Odry nowego znaczenia nabrało również 
rozwijanie się przemysłu wytwórczego na terenie odrzańskich gmin województwa lubuskiego. Na uwagę 
zasługuje fakt, że potencjał ODW dostrzegły również strony Międzyregionalnego Porozumienia na rzecz 
utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego (CETC-ROUTE65). Z dniem 6 lipca 2001 r. 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął do realizacji w drodze ustawy wieloletni program rządowy „Program 
dla Odry – 2006”. Jednym z jego podstawowych dążeń jest wzmocnienie rozwoju infrastruktury żeglugowej 
na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Poprawa w ramach tych działań ma być widoczna chociażby przy określaniu 
warunków nawigacyjnych, co w konsekwencji umożliwi pełne wykorzystanie potencjału transportu wodnego. 
Według oceny wielu ekspertów realizacja tego typu zadań umożliwi docelowo przewozy 20 milionów t ładun-
ków rocznie.

Szanowny Panie Ministrze, w mojej ocenie obecny poziom wykorzystania Odrzańskiej Drogi Wodnej, 
szczególnie w jej środkowym biegu, jest niewystarczający. Ponadto zalety ekonomiczne i ekologiczne trans-
portu śródlądowego nie są należycie dyskontowane. Dofinansowanie projektów mających na celu wykorzysta-
nie przewozów rzecznych bez wątpienia spowoduje znaczące podniesienie się konkurencyjności gospodarki, 
a także przywróci rodzimym przedsiębiorcom możliwość korzystania z jednej z najtańszych form transportu 
wytwarzanych przez nich dóbr.

Uprzejmie proszę pana ministra o ustosunkowanie się do przedstawionej sprawy, a także odpowiedź na 
pytanie, czy kierowany przez pana resort planuje działania na rzecz modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Lubuski odcinek autostrady A2 łączy węzeł w Nowym Tomyślu z polsko-niemieckim przejściem granicz-
nym w Świecku. Na uwagę zasługuje imponujące tempo, w jakim zrealizowano to ważne z punktu widzenia 
województwa lubuskiego i jego mieszkańców przedsięwzięcie.

Pomimo tak sprawnego wykonania tego projektu na terenie naszego województwa uruchomiono jedynie 5 
węzłów drogowych: w Rzepinie, w Torzymiu, w Świecku, w Trzcielu oraz w Jordanowie. Oddanie do użytku 
autostrady A2 na terenie województwa lubuskiego miało pomóc podwyższyć i usprawnić konkurencyjność 
naszego regionu i tej części Polski Zachodniej w przestrzeni ogólnokrajowej oraz europejskiej. Na uwagę za-
sługuje również aspekt drogi ekspresowej S3, która bezapelacyjnie daje korzyści województwu lubuskiemu. 
Wykorzystanie potencjału tych 2 ważnych szlaków komunikacyjnych nie tylko podwyższa konkurencyjność 
regionu, ale też poprawia dostępność terytorialną w stopniu lokalnym i regionalnym.

Szanowny Panie Ministrze, tak niewielka liczba węzłów drogowych ogranicza dostęp lokalnej społeczności 
do tak ważnego środka komunikacyjnego, jakim jest autostrada A2, którą podróżuje dziś wielu mieszkań-
ców naszego regionu. W umowie koncesyjnej wspomniana została możliwość budowy dodatkowych węzłów 
w Łagowie oraz w Myszęcinie. Zwracam się więc z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o ustosunkowanie się 
do przedstawionej w tym oświadczeniu sprawy oraz o odpowiedzi na następuje pytania.

1. Czy kierowany przez Pana resort planuje w najbliższym czasie realizację budowy węzłów drogowych 
w Łagowie i w Myszęcinie?

2. Czy w najbliższym czasie kierowany przez Pana resort planuje inwestycję w zakresie rozbudowy węzłów 
drogowych tak, aby mieszkańcy zachodniej Polski w pełni mogli wykorzystać potencjał autostrady A2?

Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grażynę Sztark i Tomasza Grodzkiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
W ostatnim czasie zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc przedstawiciele pracowników zatrudnionych 

w niewielkich zakładach pracy, w których nie działają organizacje związkowe. Przedstawiony przez nich 
problem dotyczy spraw bytowych, bardzo istotnych z punku widzenia interesów polskich pracowników, a bę-
dących w kręgu moich zainteresowań z racji zaangażowania w ruch związkowy. Jest to kwestia dostępności 
tzw. bonów żywieniowych.

Bony żywieniowe funkcjonują w wielu państwach europejskich i wywołują tam pozytywne skutki społeczne 
i gospodarcze. Szczególnie popularne stały się wśród nowych członków UE z dawnego bloku wschodniego. Dla 
przykładu na Słowacji i w Rumunii korzysta z nich aż 40% pracowników, a w Czechach – 30%. Wszędzie tam, 
gdzie bony zdobyły znaczącą pozycję na rynku, przełożyło się to na wzrost PKB oraz wpływów budżetowych. 
We Francji bony wpłynęły na zwiększenie rocznych wpływów podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne 
o 1,7 mld euro; w Rumunii – o 400 mln euro; na Słowacji – o ponad 60 mln euro; a w Czechach – o 50 mln euro. 
W każdym z tych państw bony spowodowały rozwój małych firm w zakresie usług gastronomicznych.

Niestety, Polska wypada bardzo słabo na tle innych państw regionu. W 2015 r. zaledwie 4% zatrudnionych 
korzystało ze wspomnianej formy wsparcia. Jak wynika z przedstawionej mi opinii, główną tego przyczyną 
jest treść rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106, ze 
zm.). W szczególności chodzi tu o §2 ust. 1 pkt 11, regulujący kwestię zwolnień z podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Mowa tam, że od podstawy odlicza się wartość finasowania przez 
pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia.

Od lat trwa spór o interpretację użytych w tym przepisie słowa „posiłek” i zwrotu „udostępnianych do 
spożycia”. Część organów państwowych przyjmuje wprost literalne brzmienie przepisu, ograniczając jego za-
stosowanie jedynie do posiłków wydanych przez pracodawcę w swojej siedzibie. Taka wykładnia spowodowała, 
że pracodawcy w Polsce rezygnują z udostępniania pracownikom bonów żywieniowych i kart elektronicznych 
przeznaczonych na zakup posiłków. 

Powyższa interpretacja nie uwzględnia faktu, że w Polsce nastąpiła zmiana struktury zatrudnienia. W miej-
sce wielkich molochów, zatrudniających tysiące pracowników i wyposażonych w zaplecza socjalne ze stołów-
kami, powstały setki małych i średnich pracodawców. To w takich firmach znalazła zatrudnienie większość 
pracowników. Ze względu na optymalizację kosztów oraz ekonomiczne wykorzystanie powierzchni stołówki 
pracownicze przechodzą do lamusa. Tym samym większość zatrudnionych nie ma możliwości skorzystania 
z posiłku udostępnianego przez pracodawcę w miejscu pracy. To pracownicy stali się ofiarami, zamiast być 
beneficjatami przemian, które zapoczątkował ruch Solidarności.

Należy pamiętać, że jedną z 4 swobód przysługujących obywatelom UE jest swobodny przepływ pracowni-
ków, czyli prawo do podejmowania pracy w innym państwie. Do Polski wraca coraz więcej osób, które miały 
możliwość korzystania z kart i bonów żywieniowych. W Polsce są takiej możliwości pozbawieni. Należy chyba 
wyszukiwać rozwiązania najbardziej korzystne dla interesów pracowniczych w zmieniającym się świecie gospo-
darki wolnorynkowej, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, ekonomii dla społeczeństwa i solidarności.

Wobec przedstawionych kwestii pozwalamy sobie zwrócić się do Pani Minister z pytaniem, czy nie przewi-
duje Pani zmian w tym zakresie. Czy nie uważa Pani, że pracownik powinien być najważniejszy i mieć prawo 
wyboru formy i zakresu świadczenia w ramach kwoty określonej przez ministra, a głównym celem powinno 
być otrzymanie przez niego posiłku? Czy nie należy rozszerzyć zakresu definicji pojęć „posiłek” i „udostęp-
nienie do spożycia”, tak by przepis pozwalał na zakup żywności i gotowych do spożycia posiłków zarówno 
w restauracjach, jak i w sklepach spożywczych, za pośrednictwem kart i bonów żywieniowych?

Z poważaniem 
Grażyna Sztark 
Tomasz Grodzki
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