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Porządek obrad

18. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 18 i 19 maja 2016 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków 
spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

2. Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

3. Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych.

4. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 
oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

5. Ustawa o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji 
działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

6. Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

7. Ustawa o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksporto-
wych oraz niektórych innych ustaw.

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

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Wiesław Jasiński 
 – podsekretarz stanu Leszek Skiba

Ministerstwo Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  – sekretarz stanu Stanisław Szwed

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – minister Krzysztof Jurgiel 
 – podsekretarz stanu Ewa Lech

Ministerstwo Rozwoju  – podsekretarz stanu Mariusz Haładyj



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Bogdan Boruse-
wicz, Adam Bielan i Grzegorz Czelej)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram osiemnaste posiedzenie Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana se-

natora Arkadiusza Grabowskiego oraz pana senatora 
Łukasza Mikołajczyka. Listę mówców prowadzić bę-
dzie pan senator Arkadiusz Grabowski.

Informuję, że Sejm na osiemnastym posiedzeniu 
w dniu 13 maja 2016 r. przyjął większość poprawek 
Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka 
oraz niektórych innych ustaw, a także do ustawy 
o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy 
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym.

Na tym samym posiedzeniu w dniu 13 maja 2016 r. 
Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy 
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na 
tle seksualnym oraz do ustawy o utworzeniu Akademii 
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

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

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

Proponuję skreślenie z porządku obrad punktu 
szóstego: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie 
ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 
wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz 
niepodległego bytu Państwa Polskiego, i jednocze-
śnie rozpatrzenie go na kolejnym posiedzeniu Senatu 
w dniach 8 i 9 czerwca 2016 r.

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

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

Ponadto proponuję uzupełnienie porządku obrad 
o punkty: ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja po-
datkowa oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrze-
nie go jako punktu szóstego porządku obrad; ustawa 
o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb 
Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektó-
rych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu 
siódmego porządku obrad.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawione propozycje.

Proszę bardzo.
(Senator Leszek Czarnobaj: Chwileczkę, Panie 

Marszałku, już włączam…)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym zgłosić sprzeciw w sprawie ustawy 

– Ordynacja podatkowa, dlatego że podczas obrad 
komisji nie było w ogóle opinii Biura Legislacyjnego, 
które tłumaczyło się tym, że miało za mało czasu, 
aby taką opinię…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, o ile wiem, bo rozmawiałem z pa-

nem dyrektorem, informacja była, tylko nie pisemna, 
i ja w dalszej części chciałem państwa poinformować 
o tym, że ta informacja w formie pisemnej zostanie 
przedstawiona.

Czy pan podtrzymuje sprzeciw?
(Senator Leszek Czarnobaj: Podtrzymuję.)
Podtrzymuje pan. Wobec tego… Ale rozumiem, 

że to dotyczy… Którego punktu dotyczy sprzeciw, 
proszę sprecyzować. Ustawa podatkowa, tak?

(Senator Leszek Czarnobaj: Tak.)
Czyli jest głos sprzeciwu.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa senatorów jest za propozycją włą-

czenia tej ustawy do porządku obrad?
Kto za?
Kto przeciw?

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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18. posiedzenie Senatu w dniu 18 maja 2016 r. 
Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych  

oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw 

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 70 senatorów, 51 – za, 19 – przeciw. 

(Głosowanie nr 1)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że pro-

pozycja przeze mnie przedstawiona została przyjęta.
I teraz pragnę jeszcze raz poinformować państwa 

senatorów, że opinia dotycząca ustawy o zmianie 
ustawy – Ordynacja podatkowa została przedstawiona 
ustnie podczas posiedzenia komisji, a opinia pisemna 
zostanie państwu dostarczona niezwłocznie po jej 
sporządzeniu, jeszcze przed rozpoczęciem rozpatry-
wania tego punktu na posiedzeniu plenarnym.

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

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

Panie i Panowie Senatorowie, informuję, że po 
przygotowaniu sprawozdania komisji w sprawie 
zmiany Regulaminu Senatu – druk senacki nr 123 – 
porządek obrad Senatu zostanie uzupełniony o drugie 
czytanie tego projektu uchwały.

Ponadto w przypadku uchwalenia przez Sejm na 
bieżącym posiedzeniu ustawy o zmianie ustawy o za-
wodzie fizjoterapeuty oraz przygotowaniu sprawoz-
dania przez komisję senacką porządek obrad Senatu 
zostanie uzupełniony o rozpatrzenie tej ustawy.

Informuję również państwa senatorów, że bieżą-
ce posiedzenie Senatu zostało przedłużone do dnia 
20 maja, tj. do piątku.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów 
rolnych i środków spożywczych oraz o produktach 
tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 163, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 163 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Józefa Łyczaka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Zaproszeni Goście!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie komisji z prac 
nad ustawą o zmianie ustawy o rejestracji i ochro-
nie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków 
spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz 
niektórych innych ustaw.

Wysoka Izbo, Polska ma wyjątkowe warunki, by 
podkreślić tradycje produkcji żywności oraz regio-
nalizm produkcji żywności. Na naszych ziemiach, 
pomimo znacznych migracji powojennych, można 
odtworzyć nasze tradycje żywnościowe i kulinar-
ne. To jest ogromne bogactwo narodowe. Nadmienić 
również należy, iż rozwiązania usprawniające proces 
rejestracyjny pozwolą zwiększyć ofertę lokalnych 
produktów, stanowiących atrakcję turystyczną.

Jeżeli chodzi o ustawę, dotyczy ona wdrożenia 
do polskiego porządku prawnego zmian wynikają-
cych z wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1151/2012 
w sprawie systemów jakości produktów rolnych i spo-
żywczych oraz poprawy funkcjonowania systemu 
oznaczeń geograficznych produktów rolnych i spo-
żywczych, a także doprecyzowania przepisów aktu-
alnie obowiązującej ustawy.

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem zo-
stały uwzględnione zmiany w procedurze składania 
wniosków o rejestrację chronionych nazw, chronio-
nych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tra-
dycyjnych specjalności. Terminy badania wniosków 
o rejestrację uległy skróceniu. Ponadto został uzu-
pełniony katalog narzędzi służących do sprawowania 
nadzoru nad działalnością jednostek certyfikujących, 
dokonujących kontroli zgodności procesu produkcji 
z zarejestrowanymi specyfikacjami chronionych nazw. 
Doprecyzowane zostały obowiązki głównego inspek-
tora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
oraz zasady współpracy inspekcji z Urzędem Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Dzięki temu system urzę-
dowych kontroli, a przez to i ochrona nazw na rynku 
będą bardziej efektywne. W ustawie zaproponowano 
nałożenie na głównego inspektora obowiązku publi-
kacji na stronie internetowej inspekcji wykazu pro-
ducentów posiadających ważne świadectwo jakości, 
potwierdzające zgodność procesu produkcji produktu 
rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją lub 
ważny certyfikat zgodności. Ma to na celu zapew-
nienie przejrzystości systemu i ułatwienie kontaktu 
między producentami a konsumentami. W ustawie, co 
jest bardzo ważne, zaproponowano także zastąpienie 
przepisów karnych dotyczących odpowiedzialności 
za nieprawidłowe stosowanie nazw zarejestrowanych 
administracyjnymi karami pieniężnymi.

Wysoka Izbo, podczas trwania posiedzenia ko-
misji, w trakcie dyskusji, pan senator Wiesław 
Kilian zgłosił 5 poprawek zaproponowanych przez 
Biuro Legislacyjne. Również pan senator Jerzy 
Chróścikowski zgłosił 1 poprawkę do ustawy. 
W wyniku głosowania komisja przyjęła 3 poprawki 
pana senatora Wiesława Kiliana i 1 poprawkę se-
natora Jerzego Chróścikowskiego. Przedstawiciel 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozytywnie 
zaopiniował przyjęte poprawki.

(marszałek S. Karczewski)
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18. posiedzenie Senatu w dniu 18 maja 2016 r. 
Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych  

oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw 

(senator sprawozdawca J. Łyczak)

Poprawka nr 1, zgłoszona przez pana senatora 
Wiesława Kiliana, eliminuje z przepisu wyrazy pod-
kreślające konieczność złożenia wniosku w 1 egzem-
plarzu. Takie podkreślenie jest niepotrzebne, a poza 
tym może rodzić wątpliwości, w ilu egzemplarzach 
należy składać dokumenty w przypadkach, gdy usta-
wodawca nie nakazuje robić tego w 1 egzemplarzu.

Poprawka nr 2, pana senatora Wiesława Kiliana, po-
prawia odesłanie. Art. 42a ust. 5 nakazuje, by główny 
inspektor publikował wykaz producentów, o którym 
mowa w ust. 1. Przepis ust. 1 dotyczy rejestru produ-
centów prowadzonego przez upoważnioną jednostkę 
certyfikującą. Celem ustawodawcy było nałożenie na 
głównego inspektora obowiązku publikacji wykazu 
producentów, który prowadzi na podstawie ust. 4. 
Dlatego konieczne było wprowadzenie poprawki.

Poprawka nr 3, pana senatora Wiesława Kiliana, 
wprowadza zmiany w art. 58b ust. 1 i 2. Obecnie 
przepisy są sformułowane w liczbie mnogiej, co unie-
możliwia nałożenie kary w przypadku jednokrotnego 
naruszenia. Ponadto przepisy posługują się wadli-
wymi formami gramatycznymi wyrazów. Poprawka 
naprawia to uchybienie.

Poprawka nr 4, senatora Jerzego Chróścikowskiego. 
W art. 58b ust. 4 wprowadzono swoistą sankcję za 
recydywę polegającą na ponownym wprowadzeniu 
do obrotu produktu rolnego lub środka spożywczego, 
który nie został oznakowany albo został oznakowany 
z naruszeniem przepisów. W ustawie brakuje przepi-
su, który wprowadziłby podobny mechanizm w przy-
padku ponownego użycia nazwy zarejestrowanej jako 
chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie 
geograficzne lub gwarantowana tradycyjna specjal-
ność do produktu rolnego lub środka spożywczego 
niezgodnego ze specyfikacją. Aby uzupełnić ten brak, 
wprowadzono poprawkę nr 4.

Szanowni Państwo Senatorowie, komisja jedno-
głośnie przyjęła całą ustawę z poprawkami i o to rów-
nież w imieniu komisji proszę Wysoką Izbę. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Stanisławek.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy. 

Czy na posiedzeniu komisji była mowa o ujednolice-

niu nazwy produktów tzw. naturalnych? Czy to będzie 
„bio”, „produkt naturalny”, czy jakaś inna nazwa? 
Czy jest ujednolicenie, usystematyzowanie nazwy 
produktów ekologicznych? Czy to będzie „eko”, „bio”, 
„naturalny”? Czy była na ten temat mowa?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Józef Łyczak:
Odpowiadam, że o ile pamiętam, raczej w te szcze-

góły komisja nie wchodziła. Tak że nie przypominam 
sobie, żeby była o tym mowa na posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Majer. Proszę uprzejmie.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku, Panie Senatorze Sprawozdawco, 

ponieważ ta zmiana zwiększa bezpieczeństwo obrotu 
produktami w handlu i w produkcji, mam takie py-
tanie: czy na posiedzeniu komisji pojawiły się jakieś 
opinie organizacji pozarządowych reprezentujących 
środowiska konsumenckie albo producenckie? Czy 
w ogóle jakoś te opinie były na posiedzeniu komisji 
przedstawiane, czy organizacje zajmowały jakieś sta-
nowisko wobec zmian tej ustawy?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Józef Łyczak:
Niczego takiego nie było. Myślę, że do tego pyta-

nia ustosunkuje się przedstawiciel rządu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rolnictwa 
i rozwoju wsi.

Czy pani podsekretarz stanu Ewa Lech chciałaby 
zabrać głos w sprawie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Nie ma takiej potrzeby.)

Tak?
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18. posiedzenie Senatu w dniu 18 maja 2016 r. 
Ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych  

oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw 

(wicemarszałek B. Borusewicz)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Nie ma takiej potrzeby. 
Dziękuję.)

Dobrze. Nie chce pani…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Nie ma takiej potrzeby.)
…zabrać głosu.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy państwo senatorowie chcecie zadać takie py-
tania?

Pan senator Majer. Proszę bardzo.
Pani Minister, ja bym zaprosił w takim razie tu, 

na mównicę.
Proszę bardzo, pan senator Majer.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku, Pani Minister, ja ponowię swoje 

pytanie, które stawiałem panu senatorowi sprawoz-
dawcy. Czy w toku przygotowywania tych zmian 
pojawiały się jakieś opinie organizacji konsumenc-
kich albo producenckich do zmian tej ustawy? Czy 
w ogóle zajmowały stanowisko? Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
O ile wiem, na posiedzeniu komisji izba produktu 

regionalnego wypowiadała się bardzo pozytywnie 
o tym projekcie, więc z tego punktu widzenia wszyscy 
odnieśli się do niej pozytywnie. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
To ja chciałbym powtórzyć pytanie… Czy pan 

senator chce powtórzyć? Dobrze.
Pan senator Stanisławek.

Senator Andrzej Stanisławek:
Panie Marszałku, Szanowna Pani Minister, ja 

mam takie pytanie, taką sprawę. Ponieważ na rynku 
jest duże zamieszanie odnośnie do oznakowania pro-
duktów – trudno mi powiedzieć teraz, jakich – czy 
to jest produkt ekologiczny, czy to jest produkt bio, 
czy to jest produkt z zielonym listkiem, czy to jest 
produkt naturalny, uważam, że należałoby ujednolicić 
formę informowania konsumentów o tym, jaki to jest 
produkt, czyli jakim normom odpowiada. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:

Panie Senatorze, przedmiotem tych zmian jest zu-
pełnie inna ustawa, a kwestia produktów bio, o której 
pan mówi, związana jest raczej z produktami ekolo-
gicznymi, a tego dotyczy zupełnie inne uregulowanie, 
choć pomysł być może jest dobry. Jednak przedmio-
tem dyskusji i głosowania jest zupełnie inna usta-
wa, ona nie obejmuje produktów bio ani produktów 
naturalnych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

To ja mam do pani pytanie. A czy pani minister nie 
uważa, że takie oznaczenie powinno być? Czy mini-
sterstwo zamierza doprowadzić do ujednolicenia tych 
nazw? Pytam, bo faktycznie konsument, spotykając 
się z różnymi nazwami, nie wie, czy to jest to samo, 
czym się różnią te produkty.

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:

Wydaje mi się, że pomysł niekoniecznie jest uza-
sadniony, dlatego że w odniesieniu do produktów, 
o których mówimy, objętych ustawą, którą zmie-
niamy, mówi się o chronionej nazwie pochodzenia, 
o chronionych oznaczeniach geograficznych, a pro-
dukty bio mogą być produkowane w każdym regionie 
Polski i nie muszą pochodzić z jednego miejsca, nie 
muszą być tradycyjnie związane z danym obszarem. 
Tu jest niejako szerzej, produkty bio, naturalne może-
my produkować w różnych miejscach, a tutaj mamy 
ściśle określone miejsca pochodzenia produktów, 
więc to są zupełnie inne obszary.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Tak. Tylko moje pytanie dotyczyło tego, czy 
ministerstwo uważa, że to ujednolicenie jest po-
trzebne, czy nie. Jeżeli tak uważa, to powinno może 
wystąpić z propozycją zmiany ustawy. Ja nie mó-
wię o tej ustawie, bo ta ustawa faktycznie dotyczy 
czego innego.
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oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:

W mojej opinii raczej nie ma takiej potrzeby, dla-
tego że te uregulowania dotyczące chronionej nazwy 
pochodzenia i oznaczenia geograficznego wynikają 
z przepisów unijnych, one są ujednolicone, w całej 
Unii jednakowe. To nie są tylko nasze uregulowania, 
one są ogólnounijne, konsumenci z całej Unii będą 
wiedzieli, że te produkty są chronione takim a nie 
innym znakiem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Jeszcze pan senator Stanisławek.
Proszę bardzo.

Senator Andrzej Stanisławek:
Przepraszam, Pani Minister, ale to jest zmiana 

ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń pro-
duktów rolnych i środków spożywczych. Nie ma 
znaczenia to, gdzie produkt został wyprodukowany, 
tylko to, co w sobie zawiera, i nie zawsze należy się 
w pewnym sensie usprawiedliwiać dyrektywą unij-
ną, bo my też mamy prawo oznakowania produktów, 
żeby polski konsument doskonale wiedział, że pro-
dukt naturalny to nie jest produkt bio, ekologiczny 
to nie jest to samo co bio. A może jest? W związku 
z tym uważam, że w tej ustawie można by było jednak 
ujednolicić oznaczenie produktów bio, naturalnych, 
ekologicznych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Panie Senatorze, raczej ma znaczenie to, gdzie 

produkt jest produkowany, bo tu właśnie chodzi 
o pochodzenie, o oznaczenie geograficzne. To ma 
zasadnicze znaczenie i tu nie możemy tego mylić. 
Produkty bio i naturalne, jak to rozumiem, mogą być 
produkowane w całej Polsce, a tutaj chodzi o ozna-
czenie pochodzenia, tego, skąd pochodzą produkty. 
Niestety, to nie są te same rzeczy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Grabowski zadaje pytanie.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Panie Marszałku, Pani Minister, ja mam dość kon-
kretne pytanie. Chodzi mi o art. 58b ust. 2 ustawy 
i kary nakładane w przypadku używania oznaczeń 
geograficznych lub specjalności do produktów rol-
nych. Chodzi mi o wysokość kary. Jest tu zapis mó-
wiący o tym, że taka osoba czy podmiot podlega karze 
pieniężnej do wysokości 200% korzyści majątkowej 
uzyskanej – to jest zrozumiałe – lub korzyści ma-
jątkowej, którą można uzyskać za wprowadzony do 
obrotu produkt rolny lub środek spożywczy. Drugiej 
części tego przepisu nie rozumiem tak do końca. Kto 
będzie się zajmował szacowaniem tego, jakie mogą 
być te ewentualne korzyści? Korzyści uzyskane są 
korzyściami, które są faktycznie uzyskane, ale sza-
cowanie… Skąd taka konstrukcja tego zapisu? Kara 
w wysokości 200% korzyści jest dość logiczna, ale 
szacowanie tego, ile by można było skorzystać, wy-
daje mi się… Kto się tym będzie zajmował? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:

Wydaje mi się, że będzie się tym zajmowała jed-
nostka uprawniona do prowadzenia kontroli. Nawet 
szacowanie jest rodzajem kary… W urzędach skar-
bowych inspektorzy mają prawo do oszacowania na-
leżności podawanej potem w przybliżeniu. Dla mnie 
jest to rodzaj kary. Na podstawie wielkości produkcji 
można ocenić, jakie korzyści nienależne ten podmiot 
uzyskał lub mógł uzyskać.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Grabowski jeszcze raz.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Nie do końca rozumiem. Jeżeli jakiś podmiot 

w związku z nieuprawnionym wykorzystaniem pro-
duktu poniósł szkodę, konkretną szkodę, bo np. inny 
podmiot to wykorzystał i miał jakieś dochody z tego 
tytułu, to faktycznie… Ale szacowanie, ile wskutek 
nieuprawnionego wykorzystania tego produktu ktoś 
mógłby uzyskać, dla mnie nie jest do końca logiczne. 
Z czego ten zapis wynika? Czy to było w projekcie 
ustawy wnoszonej, jak rozumiem, przez rząd?
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Panie Senatorze, jest mi naprawdę bardzo trudno 

odpowiedzieć, jakie były intencje, kiedy mówiono 
o szacowaniu. Wydaje mi się, jestem przekonana 
wewnętrznie jako osoba kiedyś kontrolowana przez 
urząd skarbowy… Wtedy też była mowa o tym, że 
wysokość ewentualnej kary jest szacowana. Postaram 
się odpowiedzieć na piśmie, co legło u podstaw ta-
kiego sformułowania. W takim razie odpowiemy na 
piśmie.

(Senator Arkadiusz Grabowski: Dziękuję.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Minister.
Więcej pytań nie ma… Nie, jeszcze pan senator 

Florek.
Proszę bardzo.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, Pani Minister, jak wspomina-

no przed chwilą, ustawa daje szerokie uprawnienia 
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych w zakresie kontroli produkcji, kontroli 
kryteriów, certyfikacji, kar. O tym przed chwilą była 
mowa. O ile wiem, te inspekcje nie są zbyt mocno 
rozbudowane w poszczególnych województwach. 
Czy państwo planujecie jakieś wzmocnienie inspekcji 
w terenach w związku z tymi dodatkowymi zadania-
mi, które zostaną na nie nałożone? Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Panie Senatorze, jak wiadomo, w programie 

Prawa i Sprawiedliwości jest kwestia konsolidacji 
tych wszystkich służb, inspekcji. Wzmocnienie dzia-
łań będzie możliwe przy połączeniu tych inspekcji, 
będą przesunięcia kadrowe, a na poziomie powiatów 
niektóre inspekcje będą rozbudowane. To jest w tej 

chwili na etapie przygotowań. Myślę, że damy radę. 
W sumie to nie są dodatkowe zadania, bo takie za-
dania były wykonywane. Teraz po prostu zostało to 
uściślone, określone, na jakiej podstawie i jak to ma 
wyglądać. Ta zmiana ustawy również konkretyzuje 
sposób kontroli tych jednostek certyfikujących. Po 
prostu uporządkowuje to, nie wnosi jakichś dodat-
kowych zadań.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pani Minister, jakie inspekcje zostaną połączone? 

Czy tylko te, które podlegają ministrowi rolnictwa, 
czy także jakieś inne?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
W planie jest łączenie kilku inspekcji podlegają-

cych ministrowi rolnictwa: Inspekcji Weterynaryjnej, 
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych oraz… Chodzi także o część kompe-
tencji inspekcji sanitarnej, którą nadzoruje minister 
zdrowia. Nadzór nad produkcją żywności będzie 
w jednym miejscu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Dziękuję.)
Ktoś się zapisał głosu?
(Głos z sali: Nikt się nie zapisał.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez senatora Grabowskiego.

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finan-
sowaniu wspólnej polityki rolnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 158, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 158 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Wiesława Kiliana, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.
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Senator Sprawozdawca  
Wiesław Kilian:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Pragnę przedstawić w imieniu Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi opinię do ustawy o zmianie ustawy 
o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Ustawa ta 
została uchwalona przez Sejm na siedemnastym po-
siedzeniu w dniu 29 kwietnia. Komisja Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi opiniowała tę ustawę w dniu 10 maja.

Procedowana ustawa daje jednostkom samorzą-
du terytorialnego możliwość otrzymania środków 
na wyprzedzające finansowanie działań związanych 
z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa 
i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Taki przykład: scalanie gruntów jest zada-
niem gminy i jest to zadanie dość kosztowne. Gmina 
może uzyskać na to zadanie wsparcie wyprzedzające 
i dopiero po wykonaniu zadania rozlicza się z otrzy-
manych funduszy. Ustawa umożliwia sprawniejsze 
zarzadzanie wspomnianymi funduszami. W imieniu 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wnoszę o przyjęcie 
tej ustawy. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Proszę bardzo, pan senator.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, Panie Senatorze, mam jedno pytanie 

techniczne, aczkolwiek ważne z punktu widzenia 
słusznego skądinąd mechanizmu, który ma wpro-
wadzić procedowana ustawa. W opinii prawnej czy-
tam: „Ustawa wprowadza możliwość przywrócenia 
terminu na złożenie wniosku o zaliczkę w działa-
niach inwestycyjnych oraz wniosku o wyprzedza-
jące finansowanie pomocy w działaniu: Tworzenie 
grup producentów i organizacji producentów, w ra-
mach PROW 2014–2020”. To oczywiście działanie 
jak najbardziej pożądane – musimy bowiem mieć 
świadomość, że dofinansowanie w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich nie jest tak szczodre 
jak chociażby to w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – i oczekiwane zarówno przez 
grupy producenckie, jak i przez rolników czy też pod-
mioty publiczne, jak chociażby jednostki samorządu 
terytorialnego. Nie mam żadnych wątpliwości co do 
wspomnianego rozwiązania. Jest ono także, jak myślę, 
konsekwencją wieloletnich doświadczeń Polski w re-

alizacji programów, regionalnych i ogólnokrajowych, 
finansowanych czy to z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, czy to z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Budzi jednak moje co najmniej zastanowienie za-
pis, że rolnik będzie mógł otrzymać zaliczkę przed 
zawarciem umowy o przyznaniu pomocy. Mam więc 
pytanie: na jakiej podstawie rolnik… Którzy z rol-
ników będą mogli otrzymać zaliczkę? Każdy rolnik, 
który złożył wniosek, czy tylko ci rolnicy, o których 
już wiemy, że ich projekty zostały pozytywnie oce-
nione, ale formalnie jeszcze trwa procedura zawie-
rania umów? Bo jeżeli nie będzie tak, jak to próbuję 
określić, no to będziemy mieli poważny problem do-
tyczący tego, w jaki sposób ewentualnie odzyskać 
środki finansowe, z których rolnik skorzystał przed 
zawarciem umowy, jeśli okaże się, że złożony przez 
niego projekt np. nie spełnia w sposób wystarczają-
cy kryteriów formalnych, czyli nie przechodzi do 
ocen merytorycznych, albo spełnia kryteria formalne, 
przechodzi, ale ocena merytoryczna jest zbyt niska, 
aby w związku z takim wnioskiem można było pod-
pisać umowę. Myślę, że to fundamentalne pytanie. 
Niemniej jednak co do idei, istoty ustawa jest bardzo 
pożądana. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pytanie zadawał pan senator Sługocki.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Wiesław Kilian:
Na posiedzeniu komisji nie było na ten temat 

mowy. Ale omawiana ustawa dotyczy finansowania 
jednostek samorządów i organizacji samorządowych. 
A jeżeli chodzi o rolników indywidualnych, to są-
dzę, że na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
taka dotacja może być przyznana, a potem rozliczona 
po zawarciu umowy i rozliczeniu się.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Sługocki, proszę uprzejmie.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Gdyby to był fakt, to ta odpowiedź absolutnie by-

łaby zadowalająca. Ale w mojej ocenie nie ma zna-
czenia, czy podmiot jest jednostką samorządu tery-
torialnego, czy jest podmiotem publicznym, czy też 
prywatnym, indywidualnym rolnikiem. Bo na jakiej 
podstawie udzielić jednostce samorządu terytorialne-



10
18. posiedzenie Senatu w dniu 18 maja 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

(senator W. Sługocki)

go zaliczki, skoro nie mamy wiedzy, czy ten projekt 
spełnia właściwe wymogi, czy też nie i czy otrzy-
ma wystarczającą ilość punktów, czy też nie? Więc 
to jest jakiś dylemat. Ale, Panie Senatorze, proszę 
wybaczyć, jeszcze zapytam o to – bo to pytanie jest 
bardzo szczegółowe – panią minister. Pani minister 
teraz ma czas, żeby przygotować się do odpowiedzi. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
(Senator Wiesław Kilian: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rolnictwa 
i rozwoju wsi.

Czy pani podsekretarz stanu Ewa Lech chciałaby 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Panie Marszałku, z przykrością muszę powie-

dzieć, że niestety nie jest w moich kompetencjach… 
Z informacji, jakie posiadam, wynika, że zaliczka jest 
przyznawana… wypłacana po przyznaniu pomocy. 
Ale jeśli chodzi o uściślenie odpowiedzi na pytanie 
i wątpliwości, to odpowiem na piśmie, dlatego że nie 
chciałabym popełnić błędu, bo to są bardzo ważne 
sprawy. Jeszcze raz podkreślam: zaliczka jest wy-
płacana po przyznaniu pomocy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze… Przepraszam, Pani Minister, jesz-

cze chwilę, bo mogą być pytania do pani.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są takie pytania?
Pan senator Sługocki, proszę bardzo.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister, 

jeżeli jest taka potrzeba, to z przyjemnością powtórzę 

pytanie. Nie wiem, czy jest taka potrzeba… Jest? To 
powtórzę.

Pani Minister, mam takie fundamentalne pytanie. 
Innowacja, którą minister rolnictwa chciałby wpro-
wadzić, byłaby nie tylko nad wyraz interesująca, ale 
także nad wyraz niepokojąca. Mielibyśmy do czynie-
nia z takim oto przykładem, że nie mając wiedzy… 
Pomimo że nie wiadomo byłoby, czy dany projekt 
spełnia określone wymagania formalne, meryto-
ryczne, rolnik, który złożył takowy projekt, mógłby 
otrzymać środki w formie zaliczki. I moje pytanie jest 
takie… Chciałbym, aby pani minister była tak uprzej-
ma i odpowiedziała, jak wygląda to w jednostce cza-
su. Kiedy jest ocena formalna, merytoryczna? Kiedy 
jest podpisanie umowy, złożenie wniosku o zaliczkę? 
Kiedy jest ewentualnie złożenie następnego wniosku 
o zaliczkę, czyli czy muszę się rozliczyć np. z 75% 
pierwszej zaliczki i wtedy mogę składać wniosek 
o kolejną zaliczkę? Jak ta ścieżka zawierania umo-
wy i przekazywania środków będzie wyglądała? To 
jest moje pytanie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że 
w stosunku do stanu, który obowiązywał do tej pory, 
jeśli chodzi o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
o europejski fundusz rolny, ta zmiana jest niezwykle 
pożądana. Pierwsza zmiana pojawiła się w czasie ne-
gocjacji prowadzonych przez Polskę w sprawie nowej 
perspektywy 2014–2020, kiedy zwiększono poziom 
dofinansowania działań rolników indywidualnych 
w Polsce, a także wprowadzono wiele elastycznych 
rozwiązań. To jest kolejne rozwiązanie, które wpisu-
je się, jak myślę, w oczekiwania polskich rolników. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Jeśli mogę…)
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Panie Senatorze, dokładnie notowałyśmy pytania 

i odpowiemy na nie na piśmie, bo nie chciałabym 
popełnić błędu, a nie jest to sfera, w której dobrze się 
poruszam. Na pewno dostanie pan senator odpowiedź 
na piśmie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pani Minister, ja mam pytanie.
Jak wygląda sprawa dopłat obszarowych? 

Dyskutowaliśmy na ten temat mniej więcej miesiąc 
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temu. Czy realizacja tych dopłat, które trzeba zreali-
zować do czerwca, a 10%, zdaje się, nie było zreali-
zowanych… Czy mogłaby pani powiedzieć, jak to 
wygląda w tej chwili?

(Senator Robert Mamątow: Pani nie jest specja-
listą.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:

Panie Marszałku, na to pytanie również odpowie-
my na piśmie. To nie są moje kompetencje, jestem 
tutaj w zastępstwie…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze, dziękuję bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Dziękuję.)
Nie ma więcej… A, przepraszam, pan senator 

Grabowski.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja mam jeszcze krótkie pytanie. 

Nie chciałem, że tak powiem, odpytywać tu senato-
ra sprawozdawcy, ale przykład, który podał senator 
sprawozdawca – chodzi o scalanie gruntów rolnych… 
Czy pani minister jest w stanie mi powiedzieć – tu-
taj, z mównicy, albo ewentualnie na piśmie – jakiej 
wielkości środki przeznaczane są na scalanie gruntów 
przez powiaty i miasta na prawach powiatu, bo to są 
beneficjenci?

(Brzęczenie mikrofonu)
To chyba podsłuchy…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę wy-

łączyć komórkę. Kto ma komórkę?)
To mój telefon tutaj leży. (Wesołość na sali)
Przepraszam.
I drugie pytanie: jak duże jest zainteresowanie 

samorządów powiatowych czy miast na prawach 
powiatu tym działaniem? Jeśli pani minister będzie 
w stanie teraz odpowiedzieć, to bardzo proszę, a jeśli 
nie, to proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:

Zobowiązuję się odpowiedzieć na piśmie. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Minister.
I pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Pani Minister, zaliczka ma obejmować również sca-

lanie gruntów z pieniędzy przeznaczonych dla samorzą-
dów. Chciałbym się dowiedzieć, czy w ramach PROW 
2007–2013 takie scalania były przeprowadzone? Jeżeli 
były, to ile ich było? No bo w świetle faktu, że zaliczki…

(Senator Robert Mamątow: To nie jest przedmio-
tem tej ustawy.)

Pamiętam, że w moim województwie była tylko 
jedna próba scalenia i nawet nie wiem, czy zakończyła 
się ona sukcesem. Rozumiem, że na to pytanie też 
odpowie pani na piśmie, bo to jest dosyć szczegółowe 
pytanie, i ja zdaję sobie sprawę, że pani minister może 
nie być w stanie teraz na nie odpowiedzieć. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Tak, Pani Minister?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Na piśmie oczywiście.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Na piśmie.
To ja zadam pytanie nieco mniej szczegółowe. 

Może pani minister mi powie. Niedawno weszła 
w życie ustawa o obrocie ziemią. Czy ministerstwo 
zauważyło jakiś wpływ tej ustawy na cenę ziemi rol-
nej – negatywny bądź pozytywny?

(Senator Grażyna Sztark: Też na piśmie.) (Wesołość 
na sali)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Myślę, że jest jeszcze za wcześnie na to, żeby mó-

wić, jak ta ustawa wpłynęła na cenę ziemi. Pierwotnie 
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wyrokowano, że ceny ziemi spadną, a teraz się poja-
wiają informacje, że ceny wzrosły. Ja myślę, że jesz-
cze za wcześnie na ocenę sytuacji.

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

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez panów senatorów: Sługockiego, Borusewicza, 
Grabowskiego i Florka.

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wy-
ścigach konnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 159, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 159 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Przemysława 
Błaszczyka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Pani Minister!
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedze-

niu w dniu 10 maja 2016 r. rozpatrzyła ustawę o wy- r. rozpatrzyła ustawę o wy- rozpatrzyła ustawę o wy-
ścigach konnych. Ustawa ma na celu uregulowanie 
funkcjonowania Rady Polskiego Klubu Wyścigów 
Konnych, a także powoływania i odwoływania pre-
zesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Głównym 
założeniem zmian jest zmniejszenie rady do 9 człon-
ków. Do tej pory liczyła aż 25 członków. W ostatnim 
czasie prowadziło to do pewnego chaosu, do proble-
mów z prawidłowym funkcjonowaniem Polskiego 
Klubu Wyścigów Konnych. Wybieramy do tej rady 
9 członków, w tym 6 członków spośród organizacji 
skupiających właścicieli i hodowców oraz organiza-
torów, 2 członków spośród organizacji skupiających 
jeźdźców i trenerów, a 1 osoba jest to przedstawiciel 
ministerstwa. Prezes powoływany jest, po zasięgnię-
ciu opinii rady, przez ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi. Ustawa jest ściśle techniczna. Określa zasady 
funkcjonowania rady, zadania prezesa i kadencję rady, 
która jest określona na 4 lata.

Komisja przyjęła 3 poprawki.
Pierwsza poprawka dotyczy systemu głosowania 

w odniesieniu do odwołania przewodniczącego i wno-
szenia o odwołanie prezesa. I w tym wypadku jest 
zapis, który zwiększa liczbę obecnych członków rady 
do 7, pozostaje jednak zwykła większość głosów, po 
prostu głosowanie odbywa się z udziałem 7 członków 
rady. W pozostałych głosowaniach jest to 5 członków 
rady, czyli minimalna liczba, i zwykła większość.

Druga poprawka dotyczy rozliczenia delegacji. Był 
zapis mówiący o 1/3, a komisja przyjęła, że delegacja 
będzie w pełni rozliczana. Członkowie rady działają 
społecznie i… Myślę, że nie będzie problemu, jeżeli 
będzie zwrot tych kosztów dojazdu.

Trzecia poprawka dotyczy możliwości pracy pre-
zesa, podjęcia pracy przez prezesa poza funkcjono-
waniem jako prezes rady, za zgodą pana ministra, 
oczywiście. Chodziło nam głównie o to, że jeśli pan 
prezes zechce udzielać się w sferze naukowej, to żeby 
miał możliwość wykonywania dodatkowych zajęć, 
możliwość takiego funkcjonowania.

Biuro Legislacyjne nie zgłosiło żadnych propozy-
cji poprawek. Komisja nie prowadziła dużej dyskusji 
nad tą ustawą.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy wraz z 3 
zgłoszonymi poprawkami. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Sługocki jako pierwszy.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 

mam pytanie dotyczące składu rady. Powiedział pan, 
Panie Senatorze, że rada ma składać się z 9 człon-
ków, w tym 6 członków to przedstawiciele właścicieli 
i hodowców. Ale proszę mi powiedzieć, czy będą to 
literalnie, w myśl brzmienia tej ustawy, przedstawi-
ciele właścicieli i hodowców reprezentujących dane 
stadniny, czy też osoby skupione w organizacjach 
pozarządowych? Powiedzmy, że będzie to jeden wa-
riant czy drugi. Jednak dopytuję dalej: które to będą 
podmioty? Kto je będzie wskazywał? Dlaczego ten 
podmiot, a nie inny? Jakie kryteria o tym będą de-
cydować? Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Przemysław Błaszczyk:

W zapisie mamy ujęte organizacje, które skupia-
ją hodowców koni ras wyścigowych. I do tej pory 
na takiej zasadzie to funkcjonowało, że organizacje, 
które skupiały tych hodowców – mamy ich kilka – po 
prostu przedstawiały swoje propozycje do rady i te 
zgłoszenia były przyjmowane. Na tym etapie mamy 
w tym opisie wskazane, że to będzie wyglądało… 
Jeszcze nie wspomniałem, że mogą zgłaszać się też 
hodowcy, którzy od co najmniej 5 lat mają 5 koni. No 
i o składzie rady – o ile ja wiem, może pani minister 
mnie wyprowadzi z błędu – będzie decydował mini-
ster rolnictwa i rozwoju wsi.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze…
(Senator Waldemar Sługocki: Mogę dopytać, Panie 

Marszałku?)
Dopytać? Proszę, ale tylko dopytać.

Senator Waldemar Sługocki:
Dopytam.
Panie Senatorze, jeśli pan pozwoli… Czyli nie 

wie pan, nie ma pan informacji, czy pan minister 
będzie budował jakieś kryteria, które ułatwią mu… 
spowodują, że ta decyzja będzie faktycznie oparta 
na przesłankach merytorycznych, a nie np. innych? 
Dziękuję.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Nie mam takiej informacji, bo na posiedzeniu ko-

misji na ten temat tak szeroko nie dyskutowaliśmy. 
Już próbowałem przedstawić tu swoje, można tak po-
wiedzieć, stanowisko: jeśli ktoś spełnia warunki, jest 
w związku, prowadzi hodowlę, to jest to, jak myślę, 
osoba przygotowana. A związek też, jak myślę, desy-
gnuje ze swojego grona osoby, które są przygotowane 
do pełnienia wspomnianej funkcji.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Augustyn. Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Augustyn!

Senator Mieczysław Augustyn:
Już, Panie Marszałku. Przepraszam bardzo.
Po pierwsze, zwyczajem i chyba też powinnością 

sprawozdawcy jest to, żeby pozostałym senatorom, 
którzy nie biorą udziału w posiedzeniach komisji, 

jasno odpowiedzieć na pytanie, jaki jest cel ustawy. 
A pan senator powiedział tylko to, że to jest ustawa 
o charakterze technicznym. Co ona ma na celu? Czy 
poprzednio rada nie wypełniała swoich obowiązków, 
czy były jakieś trudności w jej funkcjonowaniu? Co tu 
jest powodem, jaki jest powód, dla którego przerywa 
się kadencję tej rady i proponuje nowe rozwiązania?

Drugie pytanie. Ponieważ 25 osób brało udział 
w pracach poprzedniej rady i, jak rozumiem, było 
to grono składające się z tych podmiotów, o których 
pan senator powiedział w sprawozdaniu, to proszę 
powiedzieć: kogo chce się, że tak powiem, z udzia-
łu w tej radzie wyeliminować? Bo skoro do dzisiaj 
potrzebnych było 25 miejsc do tego, żeby strony za-
interesowane mogły w tej radzie zasiadać i zabierać 
głos, a teraz ogranicza się to o 2/3, to znaczy to, że 
kogoś trzeba wyeliminować. Jakich podmiotów tam 
ma nie być?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę uprzejmie.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Panie Senatorze, ja powiedziałem na początku, że 

były problemy z funkcjonowaniem rady w związku 
z taką… No, może niekoniecznie z liczbą, ale z decy-
zjami, jakie tam zapadały. Bo prezesi się zmieniali. 
Jest także problem techniczny, bo w zapisach poprzed-
niej ustawy, o ile pamiętam… Były takie sytuacje, że 
związek nie istniał, a miał swojego przedstawiciela, 
i był problem, co z nim zrobić – czy go jakoś odwołać, 
czy… Bo nie można było odwołać się do związku – 
jako że on nie istniał – żeby tego przedstawiciela tak 
naprawdę usunąć z rady. Związku, jak mówię, formal-
nie nie było. Było też tak, że niektóre związki miały 
po kilku przedstawicieli w radzie. Dlatego myślę, że 
ograniczenie tej liczby do 9 nie ma w żaden sposób 
ograniczyć możliwości uczestnictwa hodowców czy 
związków, ale ma usprawnić funkcjonowanie rady. 
Z tego, co wiem, wynika, że aż tak dużo tych związ-
ków – tych naprawdę dużych związków, które się 
liczą i które funkcjonują – nie ma. Nie jest to na tyle 
duża liczba, żeby te związki nie mogły mieć swojego 
przedstawiciela, tzn. żeby każdy związek nie mógł 
mieć przedstawiciela w radzie. Ale chcę tu podkreślić, 
że to nie było dyskutowane na posiedzeniu komisji 
i tylko tak grzecznościowo panu senatorowi próbuję 
tu odpowiedzieć.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Augustyn… Ale to będzie pytanie, 

a nie wniosek?
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Senator Mieczysław Augustyn:

Trudno tu, Panie Marszałku, być usatysfakcjono-
wanym. Ja pytam, jakie były problemy, a pan senator 
odpowiada, że były problemy. Ale ja dalej pytam: 
jakie?

Senator Przemysław Błaszczyk:
Powiedziałem: z funkcjonowaniem – dokładnie 

tak…
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie pytam, 

z czym, tylko: jakie?)
Panie Marszałku i Panie Senatorze, powiedzia-

łem, że były problemy, dlatego że tylko taka jest moja 
wiedza. Na posiedzeniu komisji nie dyskutowaliśmy 
o tym, jakie to były problemy.

(Senator Mieczysław Augustyn: Rozumiem.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Ambrozik. Proszę uprzejmie.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie. W uzasadnieniu 

czytamy, że nowela znosi kadencyjność prezesa. Jakie 
tu były przesłanki? Czy dyskutowaliście państwo na 
posiedzeniu komisji o tym?

Senator Przemysław Błaszczyk:
A, że nowela znosi kadencyjność prezesa… Nie 

było dyskusji na ten temat. O prezesie, funkcjonowa-
niu i kadencyjności nie rozmawialiśmy.

(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję. To zadam to 
pytanie przedstawicielowi ministerstwa. Dziękuję.)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Czarnobaj. Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, Panie Senatorze Sprawozdawco, 
czy można by było prosić o grzecznościową odpo-
wiedź na pytanie o problemy, bo… Powiem tak: do-
szło do zderzenia informacji medialnych, dużego obu-
rzenia środowiska w związku z wprowadzaniem tejże 
ustawy… Chciałbym wiedzieć, jakie były problemy 
– jeśli można prosić pana senatora o odpowiedź, a je-
śli jest to jakaś tajemnica, to trudno – z radą. Czy jej 

członkowie mieli nie takie poglądy, czy… Jakiego 
typu były to problemy? Nie chodzi mi o to, jakie kon-
kretnie one były, tylko jakiego typu. To po pierwsze.

Po drugie, o ile czasu skracamy kadencję poprzed-
niej rady, gdyż uważam… Nie wiem, pan senator 
również…

(Senator Przemysław Błaszczyk: 4 lata trwa ka-
dencja.)

Mówię o skróceniu istniejącej… O ile ją skra-
camy? Czy według pana senatora nie warto jednak 
zachować świętego prawa kadencyjności? Proszę 
mi powiedzieć: czy jeżeli po powołaniu tej rady 
będą problemy, to za pół roku też zgłosicie wniosek 
o zmianę, bo będą problemy? Czy to jest tak, że po-
wołacie takie osoby, że rada będzie już bezproble-
mowa? Chciałbym, żeby pan senator odniósł się do 
problemów związanych z kadencyjnością, do kwestii 
skrócenia kadencji tej rady, nawet jeśli nie było takiej 
dyskusji na posiedzeniu komisji.

Senator Przemysław Błaszczyk:

Nie było takiej dyskusji. Wiemy, że w ostatnim 
okresie konie wzbudzają dużo emocji, ale myślę, że 
pan minister i ministerstwo robią wszystko, aby zo-
stało to unormowane, i to się udaje, tak że przyszłe 
wydarzenia związane z hodowlą… To jest też jeden 
z elementów porządkowania pewnych spraw. Z tego, 
co pamiętam – nie jestem pewien; cały czas mówię 
tylko o tym, co ja wiem – wynika, że chyba w przy-
szłym roku, jeśli się nie mylę, kończy się kadencja 
rady. Tak jak powiedziałem na wstępie, był problem 
z funkcjonowaniem rady, z powołaniem prezesa, 
z podejmowaniem decyzji przez radę, dlatego mi-
nisterstwo podjęło decyzję o tym, żeby to wszystko 
uregulować. Trwa sezon wyścigowy. Wiemy, że to 
wszystko musi dobrze działać. Totalizator Sportowy 
wspiera wyścigi i nie są to małe pieniądze, dlatego 
wszystko musi być uregulowane. Nie możemy – my-
ślę, że my wszyscy, bo nie chodzi mi o to, że tylko my, 
ale o to, że wszyscy senatorowie i posłowie, a także ci, 
którzy za to odpowiadają – dopuścić do tego, aby pa-
nował tam jakiś nieład i chaos, skoro w głównej mie-
rze to finansujemy. Ma to też cel hodowlany. Dlatego 
wszystko musi działać i pan minister, ministerstwo 
w naszym imieniu muszą mieć nad tym pieczę, bo 
za to odpowiadają.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Jako kolejna zada pytanie pani senator Rotnicka. 

Później pan senator Florek.
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Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Przysłuchuję się tej dyskusji i nie wiem, po co 

właściwie podejmujemy tę ustawę. Wystarczyłoby 
powiedzieć, że minister rolnictwa nie jest zadowolony 
z obecnego składu rady i z obecnego prezesa i że po-
woła sobie kogoś, kogo będzie uważał za stosownego, 
bo nie znamy ani kryteriów, ani przyczyny. Dlatego 
uważam, że ta dyskusja jest prawie bezzasadna. Bo 
czy ustawa mówi, jakie będą kryteria wyboru rady? 
Czy ustawa mówi, jakie będą kryteria wyboru pre-
zesa? Czy po prostu będzie to uznaniowość ze strony 
naszej władzy wykonawczej, pana ministra? Co pan 
może powiedzieć na ten temat? Bo my jesteśmy… Ja 
np. zupełnie nie jestem zorientowana w tym, że ist-
nieje klub wyścigów konnych. Nawet nie wiedziałam, 
że to musi być normowane aktem o randze ustawy. 
Dziękuję.

(Senator Przemysław Błaszczyk: Tak naprawdę… 
Panie Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Pani Senator, to jest pani opinia. O szczegółach 

i obawach, które wyraziła pani w swoim pytaniu, nie 
dyskutowano na posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Kolejny jest pan senator Florek, a później pani 

senator Zdrojewska.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku, Panie Senatorze Sprawozdawco, 
właściwie to odpowiedź na swoje pytanie prawie usły-
szałem. Powiedział pan, że w przyszłym roku kończy 
się kadencja, bo to też było…

(Senator Przemysław Błaszczyk: Najpra-
wdopodobniej, proszę, ja już tutaj mówiłem…)

A, prawdopodobnie.
No, myślę, że to można by uściślić. Jako komisja 

dyskutujecie państwo nad ważnym tematem i powin-
niście państwo wiedzieć, kiedy kończy się kadencja.

(Senator Przemysław Błaszczyk: Nie było na ten 
temat dyskusji.)

Stąd wynika pytanie, dlaczego… Bo jeżeli w przy-
szłym roku, to dlaczego nie można było ten rok po-
czekać, przecież to już nie za dużo czasu zostało.

Oczywiście zmiana, że to minister powołuje i od-
wołuje prezesa, jest już zmianą zasadniczą. Tak więc 
tutaj widzę, że jest to pewne pełzające przejmowanie 
wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, żeby mieć pełen 
wpływ na powołanie prezesa, na radę. I ja właśnie 
widzę, że tutaj pewno taki kierunek jest podejmowany 
i że idziecie państwo w tę stronę.

Dlatego pytanie moje jest zasadnicze: czy te zmia-
ny, które zostaną wprowadzone, nie mogły być – po-
nieważ jest to projekt poselski – lepiej uzgodnione 
i, że tak powiem, jakoś w ten sposób lepiej uzasad-
nione? Czy nie można było poczekać parę miesięcy 
i wtedy dokonać ewentualnej zmiany? Widzę, że pań-
stwo robicie te zmiany tak na szybko, ad hoc, i dlatego 
powstaje pytanie, czy nie można było rzeczywiście 
poczekać do końca kadencji i czy to jest zasadne, 
żeby tę zmianę przeprowadzać już dzisiaj. Dziękuję.

Senator Przemysław Błaszczyk:

Panie Senatorze, nie dyskutowaliśmy nad tym, ale 
myślę, że mamy zadanie – wszyscy, także pan mini-
ster – porządkować sprawy na bieżąco i nie możemy 
czekać kolejne lata, bo wtedy zarzucalibyście pań-
stwo nam i rządowi, akurat tej koalicji rządzącej, że 
takich spraw nie porządkujemy. Tak jak powiedziałem 
wcześniej, to są środki państwowe, to jest odpowie-
dzialność, i myślę, że ktoś tę odpowiedzialność musi 
ponosić. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska, a później pan senator 

Dowhan.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja szybciutko zadam, Panie Senatorze, dwa py-

tania. Pierwsze pytanie. Wrócę tu do pytania doty-
czącego celu zaproponowanych zmian, dlatego że 
pan powiedział, że tam były jakieś problemy. Proszę 
powiedzieć dokładnie, jakie to były problemy z po-
przednio funkcjonującą radą. Proszę o nich opo-
wiedzieć. Skoro pan jest przedstawicielem Prawa 
i Sprawiedliwości i reprezentuje pan też poniekąd 
wnioskodawców, to mam nadzieję, że orientuje się 
pan w tej kwestii. I proszę sprawdzić, jak jest w spra-
wie tej kadencji. Oczywiście będziemy pytali mini-
sterstwo, ale wydaje się, że jeżeli reprezentuje pan 
partię, która zgłosiła taki projekt…

(Senator Przemysław Błaszczyk: W tym momencie 
reprezentuję komisję, Pani Senator.)

Rozumiem, ale my chcielibyśmy od państwa 
przedstawicieli uzyskać odpowiedzi na nasze pyta-
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nia. Tak że bardzo bym prosiła o odpowiedź, jakie 
były te problemy, od kiedy trwały i na czym polegały.

I druga sprawa. Chciałabym pana zapytać, czy 
państwo na posiedzenie komisji zaprosili przedstawi-
cieli odnośnych środowisk. Od dłuższego czasu w me-
diach przetaczała się burza na ten temat i wypowia-
dały się w tej sprawie zgodnie wszystkie środowiska 
związane z wyścigami konnymi, które mają w Polsce, 
Szanowni Państwo, 175-letnią tradycję – przypomi-
nam o tym. I jakoś przez te wszystkie lata udawało 
się utrzymać tam jakiś konsensus i dopuszczać różne 
organizacje…

Ja może potem zabiorę głos w dyskusji, ale teraz 
zadaję te dwa pytania: o powody, co tam się działo, 
jakie były te problemy, żeby pan mógł to wyłuszczyć, 
i czy państwo zaprosili przedstawicieli – a jeżeli nie, to 
dlaczego – i czy komisja rozmawiała z przedstawiciela-
mi tego środowiska. Proszę o odpowiedź na te pytania.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję, Pani Senator.
Pani Senator, ja tu nie jestem w roli osoby, która 

ma wyłuszczać problemy, jakie panowały w Polskim 
Klubie Wyścigów Konnych, jestem tu w roli spra-
wozdawcy komisji, a na posiedzeniu komisji o tych 
problemach nie dyskutowaliśmy, tak naprawdę nie 
było większej dyskusji, nie było w ogóle dyskusji 
o ustawie. Myślę, że w gestii pana przewodniczącego 
jest zapraszanie przedstawicieli różnych organiza-
cji, i myślę, że takie zaproszenia były. Temat, tak 
jak powiedziała pani senator, jest przez środowiska 
związane z wyścigami konnymi znany. W posiedze-
niu komisji sejmowej brali udział przedstawiciele 
tych środowisk i myślę, że jeżeli mieliby taką chęć, 
to wiemy, kiedy zwoływane jest posiedzenie komi-
sji i jaki jest temat obrad komisji, i nawet jeśli ktoś 
nie był poinformowany, to każdy może wziąć udział 
w posiedzeniu komisji. Ale takich przedstawicieli nie 
było, na posiedzeniu komisji żadnych głosów tych 
przedstawicieli organizacji ani żadnych zrzeszających 
hodowców czy też trenerów i jeźdźców… Nikogo 
takiego na posiedzeniu komisji nie było i nikt taki 
nie zabierał głosu. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Jako ostatni pan senator Dowhan.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator sprawozdawca używa notorycznie sło-

wa „porządkować”. Ja bym chciał się dowiedzieć, co 

to za porządki, bo jeżeli robi się porządki, to z czegoś 
one wynikają.

Czy pan senator może nam przytoczyć wyniki 
kontroli NIK, która była niedawno, jeżeli chodzi 
o wyścigi konne?

Chciałbym też usłyszeć, kiedy zaczęła się kadencja 
nowej rady i nowego prezesa i jak zostali wybrani 
w głosowaniu, jeżeli takowe było. Czy to było głoso-
wanie, czy to był wybór przez aklamację, czy to był 
inny sposób wybierania?

I proszę mi powiedzieć, czy tak ważny temat zo-
stał skonsultowany z organizacjami, które zrzeszają 
hodowców koni, czy innymi z tego właśnie środo-
wiska?

Senator Przemysław Błaszczyk:

Po części na to pytanie, które zadał pan senator, 
już odpowiadałem. Tak jak mówię, one w części się 
powtarzają. Na posiedzeniu komisji nie podejmowa-
liśmy tematów, które przedstawił pan senator. Ja nie 
jestem członkiem tej rady czy tej wcześniejszej, która 
funkcjonowała. Nie znam dokładnie zasad jej funk-
cjonowania i tego, o czym pan senator by chciał, że-
bym opowiadał. Zresztą nie taka jest moja rola w tym 
momencie. Ale nawet gdybym chciał odpowiedzieć, 
to tak naprawdę nie mam wiedzy, żeby się podzielić 
nią z panem senatorem.

(Senator Robert Dowhan: No tak, ale były, Panie 
Senatorze, i inne pytania, które zadałem. Kontrola 
NIK…)

Na posiedzeniu komisji nie rozmawialiśmy o kon-
troli NIK. Była wcześniej dyskusja o raporcie NIK, 
ale jeśli chodzi o posiedzenie komisji, to ten temat 
nie był podejmowany.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Majer.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku, Panie Senatorze Sprawozdawco, 

proszę mi powiedzieć, czy ja dobrze rozumiem, że 
głównym celem… Bo tu były pytania o cele tej usta-
wy. Ja cel ustawy rozumiem tak – proszę mnie wy-
prowadzić z błędu, jeżeli jest inaczej – że jest nim 
poprawa jakości pracy Polskiego Klubu Wyścigów 
Konnych i jego organizacji. Dobrze to rozumiem?

Senator Przemysław Błaszczyk:
Tak, Panie Senatorze…
(Senator Ryszard Majer: Bardzo dziękuję.)
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…bardzo dobrze pan to rozumie. Podkreślałem, 
choć może to były inne słowa, że chodzi o usprawnie-
nie funkcjonowania, poprawę funkcjonowania Rady 
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Przemysław Błaszczyk: Dziękuję.)
Tym samym wyczerpaliśmy listę pytań.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Nie, dziękuję.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan marszałek Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Minister, ja bym chciał zadać pani to pytanie, 

które padło, jedno z pytań, które było zadane senato-
rowi sprawozdawcy. Jakie jest ratio legis tej ustawy? 
To znaczy, o co chodzi? Ta ustawa zmienia zasady 
powołania rady, zmniejsza liczbę członków rady. 
O co chodzi? Czy tamta rada się nie sprawdziła? Czy 
formuła powoływania była nieodpowiednia i w tej 
chwili będzie inna formuła powoływania, lepszych 
specjalistów niż dotychczas? O co chodzi? Dlaczego 
tę ustawę procedujemy?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że na sali jest pani Ewa Lech, podsekre-

tarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Bardzo proszę, Pani Minister, odpowiedzieć na 

pytanie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Panie Marszałku, chciałabym tylko przypomnieć, 

że to jest poselski projekt ustawy. Ale jeśli mogę się 
odnieść do sensu zmiany tej ustawy, to przede wszyst-
kim podkreślę, po raz kolejny, po panu senatorze, że 
chodziło o uporządkowanie działania rady i jakieś 
ułatwienie podejmowania decyzji. Otóż nierzadko 
zdarzało się tak, że jeden członek rady rezygnował 

z bycia członkiem rady, a organizacja, która go de-
sygnowała, nie występowała z odpowiednim wnio-
skiem. On już nie przyjeżdżał, nie brał udziału w pra-
cach rady, a organizacja go nie odwoływała. Takich 
przypadków było wiele. Podobnie było w przypadku, 
kiedy któryś z członków rady po prostu umarł, ale 
nadal figurował w spisie członków rady. Chodzi po 
prostu o usprawnienie podejmowania decyzji.

Kolejnym przykładem jest trudność uzyskania 
konsensusu przy powoływaniu prezesów. Czasami 
było tak, że część rady zbierała się po to, żeby złożyć 
wniosek o powołanie prezesa, a po 2 dniach rada 
spotykała się w innym składzie i wnosiła o odwoła-
nie tego prezesa, a powołanie innego. Naprawdę był 
bałagan.

Z tego punktu widzenia jest to naprawdę uporząd-
kowanie działania rady i nie wiązałabym Polskiego 
Klubu Wyścigów Konnych w żaden sposób ze stadni-
nami koni, to nie ma nic wspólnego. Naprawdę chodzi 
o to, żeby Polski Klub Wyścigów Konnych działał 
sprawnie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję, Pani Minister.
Pan senator Augustyn, a później pan senator 

Dowhan.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Minister, to środowisko związane z wyści-

gami konnymi jest dosyć spore i – jak się domyślam 
– dlatego ta rada była taka, żeby wszystkie strony 
mogły być w dostatecznym stopniu reprezentowane. 
W jaki sposób ta reprezentatywność będzie zapew-
niona teraz, przy zdecydowanie mniejszym składzie 
rady? To pierwsze pytanie.

A drugie, w kontekście tego, o co pytał pan marsza-
łek Borusewicz i w sumie ja też poprzednio. Przecież 
te mankamenty, o których pani mówi, mankamenty 
organizacyjne, decyzyjne, być może mogłyby zostać 
rozwiązane bez tych zmian, nie wymagały tego, żeby 
kończyć kadencję dotychczasowej rady, wystarczyło 
tylko zmienić tryb procedowania. Więc przyznaję, 
że nie jestem usatysfakcjonowany wskazaniem celu, 
jaki chce się osiągnąć poprzez zmianę tej ustawy, 
bo ten, o którym pani mówi, w ogóle nie wymagał 
takich ruchów.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Panie Senatorze, niestety w ustawie, którą zmie-

niamy, o której zmianę wnoszą posłowie, były wy-
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liczone przypadki, kiedy, w jakich sytuacjach jest 
powoływany członek rady, ale nie było określone, 
kiedy go można odwołać, nawet sama rada nie mogła 
nic zrobić z członkiem, który utrudniał jej pracę.

Jeśli chodzi o kadencyjność, to zdaje się, że 
w pierwszej połowie roku upływa kadencja. Gdy 
uwzględnimy termin wejścia w życie ustawy i zapis 
o tym, że w ciągu 60 dni powoływana jest nowa rada 
i nowy prezes, okaże się, że okres, o jaki zostanie 
skrócona kadencja, będzie naprawdę niedługi. Nie 
jest to wielki problem.

Jeśli chodzi o kryteria powoływania członków 
rady, bo takie było kolejne pytanie, to oczywiście 
organizacje, które będą desygnowały swoich przed-
stawicieli, same będą stosowały kryteria. Zostawiamy 
to w ich rękach. Minister, rozpatrując wnioski orga-
nizacji, będzie po prostu przychylał się do ich prośby. 
Ufamy w to, że organizacje będą wiedziały, kogo 
desygnują. W ten sposób do tego podchodzimy.

Jeśli chodzi o kadencyjność prezesa, to prezes 
może być odwołany na wniosek rady, a po zasięgnię-
ciu opinii powoływany przez ministra rolnictwa. Tak 
że my tych obaw nie podzielamy.

Jeśli chodzi o środowiska, które są zainteresowane 
działaniem Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, to ja 
nie chcę użyć słowa „entuzjastycznie”, ale naprawdę 
bardzo przychylnie odniosły się do projektu tej usta-
wy. Środowiska bardzo pozytywnie wypowiadają się 
na temat projektu tej ustawy, już ustawy o zmianie 
ustawy.

(Senator Robert Dowhan: A które środowiska?)
Oczywiście związane z wyścigami konnymi, te 

organizacje.
(Senator Robert Dowhan: Ale które?)
Panie Senatorze, nie jestem w stanie wymienić, 

ale to nie jest teoria wyssana z palca, naprawdę. Do 
mnie osobiście dzwoniły organizacje, przychodzili 
przedstawiciele rady i mówili, że wreszcie będzie to 
usystematyzowane.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Dowhan, a później pan senator 

Ambrozik.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Natchnęła mnie pani do zadania pytania… 

Prosiłbym, żeby pani odpowiedziała na piśmie. Jeżeli 
ktoś dzwoni do ministerstwa, no to zawsze się przed-
stawia, potem ktoś inny tego kogoś z kimś łączy itp. 
Poza tym ta ustawa jest procedowana od niedaw-

na, więc chyba ma się w tej sprawie dobrą pamięć. 
Powiedziała pani, że dzwonił ktoś z tego środowiska. 
Kiedy prowadziłem klub sportowy, no to dzwonił do 
mnie albo zawodnik, albo przedstawiciel menedżera, 
albo prezes innego klubu itp. I wiedziałem, z kim roz-
mawiam. No, takie ogólniki… Ja akurat nie wyczyta-
łem nigdzie dobrego słowa w tej sprawie i chciałbym 
je usłyszeć, skoro takie jest… Chciałbym dowiedzieć 
się o tym publicznie. To jest moje pierwsze pytanie.

Drugie moje pytanie: czy była pani kiedyś na 
Służewcu i oglądała wyścigi konne, obserwowała, 
jak te zawody przebiegają, jak są organizowane, ile 
ludzi przychodzi?

(Senator Robert Mamątow: A senator z Zielonej 
Góry był?)

Ja zadaję pytanie pani minister, Panie Senatorze.
I kolejne moje pytanie. Czy nie uważa pani mini-

ster, że to jest trochę nie tak, że to jest nawet śmieszne, 
iż projekt, który dotyczy was jako ministerstwa, jest 
składany przez grupę posłów? Tym, czym zajmuje 
się ministerstwo, i to, czym będzie się zajmować… 
To nie jest projekt rządowy, robią to posłowie. Czy 
to trochę nie jest tak, że ktoś was wyręcza, a wy tak 
naprawdę nie macie z tym nic wspólnego i po prostu 
musicie to zaakceptować?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Panie Senatorze, ja nie mogę zabraniać posłom 

składania jakichkolwiek projektów ustaw. Tak jest 
zwyczajowo przyjęte, że jak projekt jest wnoszony, 
to my się do niego odnosimy. Mamy prawo i obowią-
zek nad nim pracować, tak że ja nie widzę tutaj… 
Jeżeli ze strony ministra rolnictwa inicjatywa nie była 
podjęta… Być może były inne priorytety. Ten posel-
ski projekt ustawy uznajemy za słuszny, przydatny, 
uważamy, że rzeczywiście usprawni funkcjonowanie 
klubu wyścigów konnych.

Jeśli chodzi o mnie osobiście, to nie interesuję się 
wyścigami, nie jestem fanką takiego sportu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Ambrozik, a później pan marszałek 

Borusewicz.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, chciałbym powtórzyć pytanie od-

nośnie do kwestii kadencyjności prezesa. Jakie były 
przesłanki zniesienia…

(podsekretarz stanu E. Lech)
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Jeszcze raz, przepraszam, 
bo nie usłyszałam.)

Chodzi o kadencyjność prezesa. Dlaczego ta ka-
dencyjność została zniesiona?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Po zasięgnięciu opinii minister może powoły-

wać… Myślę, że sprawy porządkowe wchodzą tu 
w rachubę. Ale rada zawsze może wnosić o odwołanie 
prezesa, nikt takiego prawa radzie nie odbiera.

(Senator Rafał Ambrozik: Na gruncie ustawy obec-
nej rada też może o to wnosić. Tak?)

Tak, ale różnica polega na tym, że teraz kaden-
cyjność zostaje zniesiona, co jednak nie znaczy, że 
prezes będzie prezesem dożywotnio.

(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan marszałek Borusewicz, a później pani senator 

Zdrojewska.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Minister, skoro kadencyjność zostanie znie-

siona, to przy odwoływaniu prezesa nie będzie po-
trzeby dodatkowych uzasadnień, taka jest różnica.

Chcę zapytać panią, Pani Minister… Ja uważam, 
że odwołanie szefów, prezesów stadnin w Janowie 
i Michałowie to jest po prostu skandal. Ponieważ był 
w tej sprawie przez media przedstawiany jako ten, 
który był aktywny… Pozwolę sobie zadać pytanie, 
czy pan senator Jan Dobrzyński miał tutaj jakąś swoją 
rolę, czy nie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Panie Marszałku, nie po-
trafię odpowiedzieć, bo niestety nie wiem, o czym 
jest mowa.)

Informacje prasowe donosiły, że pan senator 
Dobrzyński interweniował w sprawie odwołania 
prezesów stadnin w Janowie i Michałowie. Czy pani 
zna te informacje?

(Senator Przemysław Błaszczyk: Senator 
Dobrzyński na sali bywa.)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ewa Lech: Nie znam tych informacji.)

Rozumiem. Czyli nie może pani odpowiedzieć 
ani tak, ani nie. A ja myślałem, że pani zaprzeczy. 
Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:

Panie Marszałku, czy mogę jeszcze dopowiedzieć?
Naprawdę nie znam… Nawet nie znam pana se-

natora. Przykro mi. Nie mogę odpowiedzieć na to 
pytanie, bo nie znam odpowiedzi.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska, a później pan senator 

Czarnobaj.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowna Pani Minister, ja chciałabym zapytać… 

Bo w tej chwili prezesa powołuje i odwołuje minister, 
bez wniosku klubu, który jest de facto taką radą. I de 
facto wspomniane propozycje, przedstawiane przez 
posłów i akceptowane, jak słyszę, przez ministra wła-
ściwego, są propozycjami, które ewidentnie wzmac-
niają rolę ministerstwa w omawianej sprawie. One nie 
poprawiają, nie usprawniają pracy rady. To, o czym 
pani mówiła, kiedy podawała pani przykłady, żeście 
czegoś tam nie zwoływali… Do tego, żeby dokonać 
takich usprawnień, wystarczy jakiś porządny regula-
min pracy rady. Wystarczy. A pani nie skupia się na 
tym, że wspomniany projekt bardzo silnie wzmacnia 
uprawnienia ministra do ingerowania w pracę cze-
goś, co nazywa się Polski Klub Wyścigów Konnych. 
Zwracam uwagę, że słowo „klub” w nazwie też nie 
jest przypadkowe. Kluby działają w ten sposób, że 
rozmawiają, dyskutują, zbierają się, tworzą wspólne 
środowisko. A to środowisko jest dosyć podzielone 
pod względem opinii i interesów, ze względu na spe-
cyfikę. Bo ciało, o którym mowa, ma skupiać wszyst-
kich tych, którzy reprezentują hodowców, właścicieli 
itd. A ich interesy są dosyć różne. I pytam: dlaczego 
nie regulamin, tylko wzmocnienie pozycji ministra? 
To już kolejna ustawa, którą z państwa resortu dosta-
jemy, wzmacniająca pozycję ministerstwa kosztem 
organizacji i przedstawicieli społecznych w różnego 
rodzaju radach czy klubach. Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Pani Senator, na tyle, na ile rozumiem, skoro do-

tychczasowa ustawa regulowała sposób i tryb – ale 
w bardzo ograniczonym zakresie – powoływania 
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członków rady, to jeśli chcieliśmy coś zmienić w tym 
zakresie… No, jak rozumiem, mogła to zmienić tylko 
ustawa, a nie regulamin. Tak ja to rozumiem. Może 
się mylę.

(Senator Barbara Zdrojewska: Dopytam: ale pań-
stwo nie poprawiliście wspomnianą ustawą pracy 
rady. Państwo zwiększyliście kompetencje pana mi-
nistra.)

Ja myślę, że i zwiększyliśmy kompetencje…
(Senator Barbara Zdrojewska: To był de facto…)
To jest prawda, kompetencje pana ministra są 

zwiększone. Ale jednocześnie na pewno, jeśli cho-
dzi o… W związku z tym, że jest mniejsza liczba 
członków, jest mniej kontrowersji, mniej kłótni, mniej 
sprzeczek. I myślę, że rada będzie działała sprawniej. 
Jesteśmy o tym przekonani.

(Senator Barbara Zdrojewska: Pani Minister, 
najmniej kłótni byłoby, gdyby to pan minister podej-
mował decyzje. Po co w ogóle jakiś klub albo rada? 
Wtedy by było najmniej kontrowersji.)

(Senator Przemysław Błaszczyk: Prezesi się nie 
zmieniają.)

(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję bardzo. 
Przepraszam, że…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Czarnobaj, a później pan marszałek 

Borusewicz.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, Pani Minister, jeśli można 

jeszcze dwa słowa, jeśli pani minister mogłaby od-
powiedzieć na pytanie… Podczas zadawania pytań 
panu senatorowi sprawozdawcy jeden z senatorów 
zapytał: jak rozumiem, jest to w celu poprawienia 
jakości pracy rady? Ja rozumiem to, co pani minister 
powiedziała, że ktoś tam umarł, że jeden nie przy-
jeżdżał… Czy to są jedyne elementy, które państwo 
chcecie wdrożyć celem poprawy jakości pracy tejże 
rady? To, że zdyscyplinujecie jej członków, jak ro-
zumiem, do pracy? I co w tym zakresie, jeśli chodzi 
o kwestię zdyscyplinowania, może być robione, jeśli 
ci nowo powołani nie będą uczestniczyć… To jest 
jedno pytanie.

I drugie pytanie, Pani Minister. Wybieramy 9, 
z czego 6 z tych organizacji, które zgłoszą… A jeżeli 
zgłosi się 12 czy 15 kandydatów, to, jak rozumiem, 
pan minister będzie wybierał z całej palety. Czy są 
znane, Pani Minister, jakieś kryteria dotyczące wy-
boru wspomnianych 6 członków? Czy one dopiero 
się, że tak powiem, urodzą, czy tylko pan minister, 

sam, osobiście je zna? Czy w ministerstwie są znane 
kryteria wyboru? Czy będzie decydowała liczba koni, 
które biorą udział w wyścigach, wielkość hodowli, 
Bóg wie co, jakieś inne elementy? Czy są znane ta-
kie kryteria? Czy przynależność do różnego rodzaju 
organizacji politycznych będzie brana pod uwagę? 
Jakie elementy pan minister będzie brał pod uwagę 
przy wyborze, kiedy liczba zgłoszonych osób będzie 
większa niż 6, czyli tyle, ile pan minister będzie mu-
siał wybrać?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Panie Senatorze, wrócę do tego, co mówiłam. 

Organizacje, które będą desygnowały kandydatów 
do rady, na pewno będą brały pod uwagę swoje ściśle 
określone kryteria. Taki kandydat będzie składał swo-
je CV, zgodę na bycie członkiem rady, i na podstawie 
oceny… Ta pierwsza najważniejsza selekcja będzie na 
forum organizacji, która będzie desygnowała członka 
rady. Jeżeli rzeczywiście będzie tych osób za dużo, to 
po przeglądzie CV, zapoznaniu się z doświadczeniem 
kandydatów minister wybierze członków rady. Tyle 
mam w tej sprawie do powiedzenia.

Jeśli chodzi o dyscyplinowanie, to oprócz tych 
spraw, o których mówiłam, w zmienionej ustawie 
określono termin składania sprawozdania z działal-
ności – prezes musi je złożyć do połowy roku. Do tej 
pory było napisane, że składa sprawozdanie z działal-
ności, ale nie był określony termin. Dodatkowo człon-
kowie rady będą mogli, że tak powiem, mieć wgląd 
do całej dokumentacji związanej z zarządzaniem klu-
bem. Tak że w tym sensie, jak myślę, potwierdza to, 
co mówiliśmy, to uporządkowanie, dyscyplinowanie 
działania.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
…jeśli można, jedno sprecyzowanie.
Pani Minister, rozumiem, że pani nie ma wiedzy 

na temat tego, jakie kryteria pan minister będzie brał 
pod uwagę. Mówiła pani, że na podstawie CV… Czy 
mógłbym, Panie Marszałku, poprosić ministerstwo, 
panią minister czy pana ministra, o odpowiedź na 
pytanie, czy oprócz CV są znane jakieś kryteria, które 
pan minister będzie brał pod uwagę, wybierając 6 
członków? I jeśli można, chciałbym prosić o odpo-
wiedź na piśmie, żeby nie męczyć pani minister.

(podsekretarz stanu E. Lech)
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Teraz pan marszałek Borusewicz, a później pan 
senator Dowhan i, jak rozumiem, to już będzie ostat-
nie pytanie… Jeszcze pan senator Florek.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Minister, jakie były powody odwołania pre-

zesów stadnin w Janowie Podlaskim i Michałowie? 
Czy pani zna…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Ale to nie dotyczy chyba tego projektu ustawy, 

Panie Marszałku.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Panie Senatorze, ja nie jestem odpowiedzialna za 

tę sferę, dlatego że to jest w kompetencji innego wi-
ceministra, pana…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Pani Minister, nie 
musi pani odpowiadać, bo to nie dotyczy tego pro-
jektu ustawy.)

Ale myślę, że na ten temat mówiono wielokrotnie. 
Toczy się postępowanie, więc chyba przedwcześnie… 
Nie jestem upoważniona do udzielania informacji na 
ten temat.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję, Pani Minister.
Pan senator Dowhan, a później pan senator Florek.

Senator Robert Dowhan:
Pan sprawozdawca nie odpowiedział na pytanie 

związane z kontrolą NIK, jaka była przeprowadzo-
na ostatnio w tym miejscu. Czy pani minister może 
odpowiedzieć, czego dotyczyła ta kontrola i jakie są 
szczegóły tej kontroli?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Na podstawie informacji, które pamiętam, mogę 

powiedzieć, że kontrola dotyczyła nadzoru ministra 
rolnictwa nad Polskim Klubem Wyścigów Konnych 
i gospodarowania Polskiego Klubu Wyścigów 
Konnych majątkiem, którym zarządzał. Działalność 

w zakresie nadzoru ministra rolnictwa została oce-
niona pozytywnie. W przypadku klubu wyścigów 
konnych były stwierdzone pewne uchybienia, pole-
gające na tym, że nie we wszystkich przypadkach 
dość skutecznie ściągano czynsze najmu czy czynsze 
dzierżawy. Zalecenie było takie, żeby wyegzekwo-
wać te czynsze. Po części się to udało, część środków 
z tytułu opłat czynszowych jest w trakcie egzekwo-
wania… Kontrola nie dotyczyła działania rady, tylko 
zarządzania Polskim Klubem Wyścigów Konnych 
i nadzoru ministra rolnictwa.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Jako ostatni zada pytanie pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku, Pani Minister, nie jestem człon-
kiem komisji rolnictwa, ale chciałbym spytać o taką 
rzecz. Mówiliśmy o tym, że zmniejszenie liczby człon-
ków rady jest związane m.in. z kosztami. Wiadomo, 
że reprezentatywność rady będzie troszeczkę zmie-
niona. Jest w ustawie zapisane, że rada podejmuje 
uchwały zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej 5 jej członków. Czyli są takie zapisy, 
chociaż nie wiem, jak było w poprzedniej ustawie. 
Moje pytanie dotyczy… Jeżeli są takie argumenty, 
to czy… W jednym z punktów jest mowa o tym, że 
członkom rady w związku z uczestnictwem w po-
siedzeniu rady przysługuje zwrot kosztów przejazdu 
na terenie kraju – i mowa jest tylko o biletach PKP 
– albo 1/3 kosztów maksymalnej stawki za przejazd 
za kilometr, a to nie są duże pieniądze. I moje pytanie 
jest takie: czy członkowie rady otrzymują za udział 
w posiedzeniach rady jakieś uposażenie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ewa Lech:
Panie Senatorze, członkowie rady pracują spo-

łecznie, nie dostają za swoją pracę żadnego wyna-
grodzenia. Ale z poprawki zaproponowanej przez 
senacką komisję wynika, że zwrot kosztów będzie 
obejmował nie 1/3, tylko całość kosztów. W uzasad-
nieniu pana Chalimoniuka, obecnego p.o. prezesa, jest 
taka informacja, że, po pierwsze, to nie będzie duży 
uszczerbek dla działania Polskiego Klubu Wyścigów 
Konnych, a po drugie, ponieważ liczba członków rady 
się radykalnie zmniejszyła, można sobie pozwolić na 
zwrot kosztów podróży, zwłaszcza że członkowie 
rady pracują społecznie, bez wynagrodzenia.



22
18. posiedzenie Senatu w dniu 18 maja 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Tym samym lista senatorów, którzy…

Senator Piotr Florek:
Przepraszam, Pani Minister, ja mam przed sobą 

materiał porównawczy i w tym dokumencie jest wy-
raźnie napisane: „samochodem osobowym, w wyso-
kości 1/3 kosztów tego przejazdu” itd. No, chyba że 
to jest nieaktualne…

(Senator Przemysław Błaszczyk: Panie Senatorze, 
proszę to sprawdzić w sprawozdaniu komisji.)

(Senator Piotr Florek: Tak? Okej, dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Wyczerpaliśmy listę senatorów, którzy zgłosili się 

do zadawania pytań.
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez senatorów Dowhana oraz Czarnobaja.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do głosu zapisał się pan marszałek 

Borusewicz.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Spodziewałem się, że stanowisko w sprawie tej 

ustawy będzie nam tu prezentował pan minister 
Jurgiel, który jest odpowiedzialny za zmianę w stad-
ninach i zapewne osobiście podejmował te decy-
zje, które wywołały tyle kontrowersji. A więc źle 
się stało, że nie przyszedł minister Jurgiel albo ten 
wiceminister, który jest odpowiedzialny za tę część 
kompetencji ministerstwa rolnictwa. Musiałem za-
dać cały szereg pytań, dlatego że sprawa stadnin jest 
po prostu bulwersująca. Tu muszę powiedzieć, że ta 
„dobra zmiana” została doprowadzona do absurdu. 
Myśleliśmy: co ta „dobra zmiana” ma do stadnin? 
A jednak zostali odwołani dwaj prezesi najważ-
niejszych stadnin w Polsce, stadnin koni arabskich, 
w Janowie Podlaskim i Michałowie. A teraz są następ-
ne odwołania i następne powołania, które wywołują 
kontrowersje. Prezesem Stada Ogierów w Łącku zo-
stał szef struktury PiS, młody człowiek, który nie ma 
nic wspólnego z końmi. Ja podziwiam odwagę tych 
młodych ludzi, którzy nie mają kompetencji i decy-
dują się na objęcie takiego stanowiska. Podziwiam 
też odwagę tych, którzy ich mianują, bo przecież za 
chwilę trzeba będzie się rozliczyć, za chwilę będzie-

my oceniali, czy te stadniny są prowadzone lepiej, 
czy gorzej.

Sprawa do dyskusji… sprawa aukcji w Janowie 
Podlaskim. Słyszmy, że wszystko jest w porząd-
ku. No, zobaczymy, za chwilę będzie aukcja. Jest 
kwestia koni Shirley Watts, które padły. Zrzuca 
się to na poprzedników, mówi się, że… Nie na 
poprzedników. Sugeruje się – minister rolnictwa 
sugeruje – że zostały otrute w wyniku jakichś 
problemów z paszą. Prowadzone jest śledztwo. 
No, ciekaw jestem, kto otruł konie Shirley Watts 
i czy faktycznie zostały otrute, czy zgon tych koni, 
śmierć tych koni nie jest po prostu wynikiem nie-
dopatrzenia.

Jeżeli się odwołuje wieloletnich prezesów tak 
specyficznej hodowli jak hodowla koni, to przecież 
wcześniej trzeba mieć takich, którzy ich zastąpią. 
Nie mogą być to ludzie z łapanki, którzy na pytanie 
o to, jakie mają doświadczenie, odpowiadają: no, lubię 
konie. Każdy lubi konie. Ja też lubię konie, ale lubię 
popatrzeć na nie i na tym to się kończy. Niestety, ten 
punkt, który wydaje się punktem tylko formalnym, 
ma doprowadzić do wyboru takich prezesów, jakich 
minister Jurgiel sobie życzy, czyli jakich PiS sobie ży-
czy, bo przecież po to ta rada jest zmieniana. Pytałem 
o ratio legis zmiany tej rady. Po to jest ta ustawa, 
żeby zlikwidować starą radę, a powołać nową. Znamy 
te operacje. Znamy te operacje, bo były prowadzo-
ne choćby w przypadku Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji. Zmienia się ustawę, tzn. zmniejsza się 
o jeden liczbę członków rady, więc oczywiście musi 
być ustawa. I to jest ten sam zabieg. Jest to niedobra 
ustawa tym bardziej, że ona likwiduje też konkursy. 
Rozumiem, że PiS nie lubi konkursów. Likwiduje te 
konkursy wszędzie – w służbie cywilnej, w radiu, 
w telewizji, a teraz dochodzą stadniny. Stadniny to są 
kolejne, jak mogłoby się wydawać, elementy kluczowe 
z punktu widzenia PiS dla jego władzy. Likwidacja 
konkursów nie oznacza, że nic się tu nie dzieje, bo 
można było odwoływać prezesa także wcześniej, 
wtedy, kiedy były konkursy, i że ten, który wygrał 
konkurs, podpisywał umowę na czas określony itd. 
Coś się zmienia. Tworzy się taką sytuację, że takiego 
prezesa można zmienić, odwołać w każdej chwili 
i nie trzeba tego dodatkowo uzasadniać. A jeżeli jest 
konkurs, jeżeli jest mianowanie na czas określony, na 
kadencję, to trzeba uzasadniać. I jeżeli się odwołuje 
takiego prezesa wcześniej bez uzasadnienia, to płaci 
się wysokie odprawy, odszkodowania itd. A więc do-
bra zmiana w stadninach koni została doprowadzona 
do absurdu. Dla mnie jest to po prostu niepojęte, że 
w ten sposób postępuje się z ludźmi, którzy te stad-
niny utrzymywali na takim poziomie, że w aukcjach 
w Janowie i Michałowie konie osiągały olbrzymie 
ceny. Olbrzymie ceny. I to się niszczy. No, niszczy 
się. I już są sygnały, że się poszczególne podmioty 
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(senator B. Borusewicz)

wycofują. A więc ta „dobra zmiana” jest doprowa-
dzona do absurdu.

Pytałem także o rolę senatora Jana Dobrzyńskiego. 
Myślałem, że uzyskam zaprzeczenie, że odegrał ja-
kąkolwiek rolę. Nie uzyskałem tego zaprzeczenia. 
A przecież, Pani Minister, prasa i inne media rozpi-
sywały się na ten temat, naprawdę się rozpisywały. 
Każdy, nawet ten, kto nie chciał o tym czytać – tak 
jak ja, bo ja nie chcę czytać jakichś negatywnych 
opinii o Senacie i senatorach – musiał to przeczytać.

Chciałbym też powiedzieć, że mam dobrą pamięć 
i pamiętam, że w poprzedniej kadencji, nie tej ostat-
niej, ale poprzedniej, otrzymałem zaproszenie na au-
kcję koni w Janowie Podlaskim albo w Michałowie… 
Nie, w Janowie Podlaskim. I odmówiłem, bo ja końmi 
się nie interesuję. Ku mojemu zdziwieniu zgłosił się 
do mnie senator Dobrzyński, sugerując, żebym jego 
wyznaczył na swojego wysłannika. Pierwszy raz 
spotkałem się z taką sytuacją, żeby senator zgłaszał 
się i mówił, że chce być wysłannikiem marszałka. 
Przeważnie to marszałek szuka kogoś, kogo w ta-
kiej roli wyśle. Byłem tym kompletnie zdziwiony, 
naprawdę kompletnie zdziwiony. I to swoje pytanie 
zadałem pani minister także w tym kontekście, gdyż 
zrozumiałem… tzn. potem zrozumiałem, że senator 
jest właścicielem stadniny i w związku z tym jest 
tym zainteresowany. A potem jeszcze, zdaje się, miał 
problemy z wejściem na tę aukcję jako konkurent czy 
coś podobnego… W każdym razie taka sytuacja miała 
miejsce. A ja mam dobrą pamięć dotyczącą czasów 
odległych, ale i bieżących.

Pani Minister, żal mi, że akurat pani została tu 
wysłana i że musiała pani odpowiadać na pytania 
dotyczące tej sytuacji, choć nie zajmuje się pani tym 
działem. Nie wiem, dlaczego to pani minister została 
wysłana przez ministra Jurgiela – on powinien się 
spodziewać, że będą pytania do niego.

(Senator Przemysław Błaszczyk: Pani minister 
zajmuje się działem wyścigów, ale nie stadninami.)

Ale, Panie Senatorze Sprawozdawco, wiadomo, 
że przy okazji tej ustawy będą wypowiedzi i pytania 
dotyczące szerszej sprawy…

(Senator Przemysław Błaszczyk: Ale pan minister 
Jurgiel był na posiedzeniu komisji.)

…dlatego że to, co się dzieje we wszystkich stad-
ninach, a szczególnie w Michałowie i w Janowie 
Podlaskim, spowodowało…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 
proszę zmierzać do konkluzji.)

Wiadomo było, że będą o to pytania i trzeba bę-
dzie się do tego ustosunkowywać. Więc wyrażam 
ubolewanie, że pani minister musiała odpowiadać 
na pytania, nie mając tej wiedzy, którą ma minister 
Jurgiel. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja tylko tak szybciutko, do pana senatora sprawoz-

dawcy… Skoro pani minister tutaj przychodzi, ponie-
waż w ministerstwie zajmuje się właśnie wyścigami, 
to dlaczego nigdy nie była na Służewcu? Kompletnie 
tego nie rozumiem. Gdybym ja czymś się zajmowała, 
to poszłabym zobaczyć, jak to wygląda.

A wyścigi, Szanowni Panie i Panowie Senatorowie 
– a właściwie w tej chwili są tu już tylko panowie se-
natorowie – odbywają się w kilku ośrodkach w kraju. 
Ja jestem z Wrocławia, gdzie również odbywają się 
wyścigi konne. I chciałabym powiedzieć państwu, że 
na wyścigi konne przychodzi po kilkanaście tysięcy 
osób – bywa tak. Zwykle w dniu wyścigowym jest 
kilka tysięcy osób. To są rodziny, które przychodzą 
tam głównie w celu rekreacyjnym, a nie po to, by 
grać, obstawiać. Ja sama, osobiście – a chodzę na 
nasz partynicki tor od dziesięcioleci – nigdy nie ob-
stawiłam żadnej gonitwy, ale z przyjemnością patrzę 
na konie i z przyjemnością patrzę na to, jaki to wspa-
niały wypoczynek całych rodzin, także z dziećmi. To 
naprawdę jest sztuka zgromadzić tak dużą publicz-
ność, czasami większą niż na meczach piłkarskich, 
właśnie na terenie wyścigowym. Ludzie uwielbiają 
patrzeć na konie itd. Jest ogromne środowisko ludzi 
związanych z końmi, oni nie mają nic wspólnego 
z polityką. Dlatego, pomimo że nie jest to – mamy 
tego świadomość – najważniejsza ustawa, nad jaką 
pracujemy w Senacie… Ale jest wyjątkowo denerwu-
jąca z tego powodu, że jest to już kolejna ustawa tylko 
i wyłącznie kadrowa. Ona jest tylko po to, żeby nie 
było już starej rady i żeby minister mógł właściwie 
według własnego widzimisię, de facto mając bardzo 
zwiększone kompetencje, powołać swoją radę i pod-
porządkować sobie kolejne ciało społeczne w Polsce. 
Na tym to polega. Dlatego tak nas to denerwuje.

Dziwię się posłom Prawa i Sprawiedliwości, któ-
rzy – wiedząc, jakie kontrowersje wywołuje sprawa 
koni i jak bulwersuje ona społeczeństwo – znowu 
wsadzają nam kolejną ustawę, która jest niezrozumia-
ła i właściwie ma tylko jeden cel: podporządkowanie 
sobie kolejnej grupy w obszarze dotyczącym hodowli 
koni. Wyścigi są bardzo istotne, jeśli chodzi o hodow-
lę koni, właśnie z tego powodu, że są one weryfika-
cją. Odbywają się wyścigi, konie są sprzedawane itd. 
Bez wyścigów trudno sobie wyobrazić hodowlę koni 
w Polsce. A wiemy, jak bardzo ta sprawa jest zwią-
zana z polską tradycją, jak jest istotna i jak ważna.

I to, że wymieniamy, wyrzucamy doświadczonych 
działaczy – tak jak powiedziałam – tylko po to, żeby 
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mieć tam swoich ludzi… Bo to nie jest tak, że ktoś – 
tak jak ten prezes z PiS, który teraz jest… – jakiś mło-
dy człowiek zostanie prezesem i nagle zajmie się koń-
mi, bo lubi. To są ludzie, którzy od kilkudziesięciu lat 
zajmują się końmi, to są pasjonaci, to są ludzie, którzy 
całe życie poświęcili tej sprawie. Znam wielu takich 
i hodowców, i właścicieli. Naprawdę nie rozumiem… 
Patrzę na kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Po co 
to jest? Trzeba było pogodzić się z tym, że istnieją 
takie ciała, które są społeczne, które gdzieś dyskutują 
i przedstawiają jakieś opinie. Nie musimy koniecznie 
wszystkiego regulować i obsadzać ludźmi minister-
stwa czy ministra. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Teraz pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Szanowni Państwo!
Zanim rozpocznę tę główną część, chciałbym 

się zwrócić do pana senatora Błaszczyka, sprawoz-
dawcy. Chodzi o to, o czym mówił pan marszałek 
Borusewicz, o to, czy ta ustawa nie jest powiąza-
na z wydarzeniami dotyczącymi stadnin. Mimo 
wszystko głównym podmiotem na wyścigach jest 
koń. Dlatego te elementy, w naszej ocenie, są ze sobą 
powiązane. Stąd to pytanie. Szkoda, że pani minister 
nie znała na nie odpowiedzi.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 
Kilka słów na temat tej ustawy. Ustawa, tak jak po-
wiedziała pani senator Zdrojewska, nie jest ustawą 
ciężkiego gatunku, jeśli chodzi o jej merytoryczną 
zawartość. Ale – jak pamiętam ze swojej historii 
samorządowej – w radzie miasta zawsze najwięcej 
dyskutowano na temat projektu uchwały o wysokości 
opłaty za psy. To zawsze budziło najwięcej emocji. 
Ale chciałbym również powiedzieć, że tego rodzaju 
ustawy pokazują coś bardzo ważnego – podejście 
rządzących do tego, czego dotyczy problem tej usta-
wy. Problem ustawy dotyczy nowego składu rady 
Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Dlaczego ją 
zmieniamy? Ano po to – jak usłyszeliśmy w odpo-
wiedziach na pytania i do pana senatora, i do pani 
minister – żeby poprawić jakość. Czyli rozumiem, że 
najlepszą metodą poprawiania jakości jest…

(Senator Przemysław Błaszczyk: Usprawnić. 
Państwo uparliście się na tę poprawę jakości.)

Panie Senatorze, moment.
Poprawa jakości funkcjonowania. Czyli jeśli ktoś, 

kto był członkiem, zmarł – tak nieszczęśliwie się zło-

żyło – albo jeśli ktoś nie przyjeżdża na posiedzenia 
rady klubu, to co najlepiej zrobić? Odwołać na mocy 
ustawy wszystkich, powołać nowych i powiedzieć: 
„robimy to dla poprawy jakości funkcjonowania 
rady”. Takie przesłanie biło z państwa odpowiedzi 
z tej trybuny. To po pierwsze.

Po drugie, proszę zauważyć, że w sprawie orga-
nizacji, które powinny mieć kluczowe zdanie o tym, 
jak funkcjonuje ten klub, co robi, jakie podejmuje 
decyzje, robi się w ten oto sposób, że zmniejsza się 
ich liczbę. Dlaczego się zmniejsza? Po co? Ano po to, 
żeby mieć możliwość dużego wyboru. Czyli będzie 
25 kandydatów, a ja wybiorę 6 swoich, którzy mają 
konotacje z Prawem i Sprawiedliwością. No, nie daj 
Boże… Tak jak redaktor Zimoch – powiedział parę 
słów niecenzuralnych według PiS na temat Trybunału 
Konstytucyjnego i co? Na mistrzostwa Europy już 
nie jedzie i na pewno na olimpiadę też nie pojedzie. 
Czyli tych sześciu to będą ci, którzy zapewne bardzo 
dobrze mówią o Prawie i Sprawiedliwości, a przy 
okazji może znają się trochę na koniach. Ja poczekam 
na informację od pana ministra, jakimi kryteriami 
będzie się kierował, zapewne wszystkich senatorów 
Platformy Obywatelskiej o tym poinformuję.

Mamy również zapisany punkt, który jest bar-
dzo dobry, oczywiście w ocenie senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości – że minister z własnej inicjatywy 
może odwołać każdego członka, nie podając argu-
mentacji. Tak jest napisane: może odwołać z własnej 
inicjatywy.

Wiecie państwo, kiedy rozpoczynałem pracę, jesz-
cze w Peerelu, i podpisywałem swój pierwszy zakres 
obowiązków, to było już parę lat temu, mój rozsądny 
szef powiedział: słuchaj, ty tego nie czytaj, przeczytaj 
ostatni punkt. A w ostatnim punkcie było napisane: 
„wykonywać inne polecenia szefa”. I na tym się, go-
ściu, skoncentruj. Państwo robicie ten sam manewr. 
Wy macie wiele wspólnego z czasem, który minął, 
z Peerelem. No, żywcem przenosicie te fragmenty, 
czyli powołujecie radę, gdzie kadencyjność, nieza-
leżność powinny być elementem najistotniejszym… 
Bo tak jak powiedziała chyba pani senator, a może 
pan marszałek, klub jest czymś, co powinno funkcjo-
nować właśnie daleko od wytycznych administracji. 
Ale nie, trzeba sobie zastrzec, że jak ktoś będzie robił 
rzeczy złe – oczywiście złe według kryteriów Prawa 
i Sprawiedliwości – to minister z własnej inicjatywy 
może go odwołać.

Teraz kwestia opinii. Państwo w poprzedniej 
kadencji… Ja pamiętam, że senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości przywiązywali wielką wagę do 
tego, co dotyczy vacatio legis, i tego, co dotyczy opinii 
danego środowiska. A kiedy pytamy panią minister, 
pani minister mówi: „ktoś dzwonił” – no, nie będę 
tego komentował – tak na zasadzie: „ktoś dzwonił, nie 
wiem kto, ale opinia jest bardzo pozytywna, bardzo 
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pozytywna”. Tak, „ktoś dzwonił”… Trochę to kaba-
retowe, Pani Minister, no ale tak też można.

Z tego, co czytam… Ja nie jestem fachowcem od 
wyścigów, ale z tego, co czytam w prasie, wynika, 
że to środowisko, wręcz odwrotnie, bardzo negatyw-
nie ocenia państwa „dobrą zmianę”, mianowicie że 
oto wy teraz wytypujecie tych 6 wspaniałych przed-
stawicieli do rady według własnych kryteriów pana 
ministra i będzie to Polski Klub Wyścigów Konnych 
spod znaku Prawa i Sprawiedliwości.

Na koniec chciałbym, Panie Marszałku, powie-
dzieć o sprawie, która się urodziła w tej kadencji. 
Mianowicie powstała taka nowa świecka tradycja. 
Proszę zauważyć taką oto rzecz. Ja obserwuję… Dla 
porównania mam poprzednią kadencję, bo byłem wte-
dy senatorem, i kadencję obecną. W poprzedniej ka-
dencji, kiedy senator występował tutaj z mównicy, to 
choć dany problem nie był omawiany na posiedzeniu 
komisji, pamiętam, że do rzadkości, kompletnie do 
rzadkości należało, aby senator sprawozdawca powie-
dział: „przepraszam bardzo, nie było to przedmiotem 
obrad komisji”; zawsze prezentował ducha ustawy, 
po co ją się wprowadza itd., itd. Ja nie adresuję tego 
do pana senatora, ja mówię o ogólnym odczuciu od-
nośnie do wszystkich tutaj występujących przedsta-
wicieli Prawa i Sprawiedliwości. Zadam sobie trud 
i policzę, ile już razy przy okazji różnych projektów 
ustaw padła państwa odpowiedź: „to nie było przed-
miotem obrad komisji”. No, to po prostu dajcie pań-
stwo dwa zdania sprawozdania i nie będziemy was 
męczyć podczas debaty, która powinna być debatą 
otwartą i senator sprawozdawca powinien sprawoz-
dawać to, co wie na temat, jaki był duch, po co to itd., 
itd. I to jest jeden aspekt tej nowej świeckiej tradycji.

A drugi jest taki, że oto minister konstytucyjny 
często przychodzi i mówi: „dobrze, ja wam trochę 
odpowiem, ale przecież to jest inicjatywa poselska” 
– a posła tutaj nie ma. W związku tym pytamy, a pan 
minister albo na piśmie, albo w trybie lekko opisu-
jącym rzeczywistość zupełnie odbiegającą od pro-
jektowanej ustawy… Czyli mamy taką oto świecką 
tradycję: jak najszybciej, najlepiej byłoby bez dys-
kusji, najlepiej do południa ustawa wpływa, w nocy 
procedujemy, a rano prezydent podpisuje. I to jest 
nowa świecka tradycja, na którą chciałbym zwrócić 
uwagę, Panie Marszałku. I chciałbym prosić pana 
marszałka, prezydium, władze polityczne, żebyście 
państwo skończyli z tą „dobrą zmianą”, czyli tą nową 
świecką tradycją, polegającą na tym, że gros projek-
tów to są projekty poselskie, w związku z czym nie 
uzyskujemy w dużej części odpowiedzi na pytania 
od reprezentantów rządu, bo to jest projekt poselski, 
poseł jest nieobecny, a najczęstsza odpowiedź sena-
tora sprawozdawcy jest taka: przepraszam, ale na to 

pytanie nie odpowiem, bo nie było to przedmiotem 
posiedzenia komisji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Tylko że do 

kompetencji Prezydium Senatu nie należy...
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale to tak gwoli…)
…zakazywanie składania projektów poselskich, 

bo to jest zgodne z konstytucją. I jak pan doskonale 
wie, senator sprawozdawca składa sprawozdanie z po-
siedzenia komisji, to jest zgodne z regulaminem. Jeżeli 
pan senator ma chęć zmiany Regulaminu Senatu, to 
bardzo proszę rozpocząć taką procedurę.

(Senator Leszek Czarnobaj: Czy mogę jedno zda-
nie, Panie Marszałku?)

Proszę.
(Senator Marek Borowski: To nie jest kwestia re-

gulaminu, tylko dobrego obyczaju.)

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, właśnie. Ja chcę powiedzieć, że 

wychodzę z założenia, że wszystkiego nie zapisze 
się nawet w najlepszym regulaminie, który ja bym 
stworzył. Chodzi mi o pewien obyczaj, który panował 
w tej Izbie, że po pierwsze, senator sprawozdawca 
wiedział bardzo dużo na temat projektu ustawy, a po 
drugie, w 99% przypadków tym, który bronił tutaj 
ustawy, był przedstawiciel rządu. I to jest tradycja, 
tego się nie zapisze, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Teraz pan senator Dowhan. Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister! Wysoka Izbo!
Poniekąd, jako były prezes Falubazu, zostałem 

wywołany do tablicy. Dobrze, że prezesowanie w klu-
bie sportowym przynajmniej na tym etapie, kiedy 
jestem czynnym politykiem, mam za sobą. Bo cóż by 
się stało, gdybym dzisiaj musiał procedować ustawę… 
A gdy się patrzy, nad czym w tej chwili proceduje-
my, nie jest wykluczone, że za chwilę prezes mojego 
ukochanego klubu, Falubazu Zielona Góra, będzie 
wybierany politycznie i będzie o tym decydował np. 
minister rolnictwa. No bo to jest obiekt, na którym 
rośnie trawa, drzewa, przynajmniej tak jest w Zielonej 
Górze, więc coś wspólnego z rolnictwem ma. I może 
się tak okazać, bo już raz – ja tej sytuacji dokładnie 
nie pamiętam, nie miałem czasu jej sobie przypo-
mnieć – taka próba co do PZPN była podejmowana, 
kiedy próbowano rozegrać politycznie stanowisko 
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prezesa związku. Jest to niedopuszczalne. Wtedy in-
terweniowały władze światowe i nie pozwoliły na to, 
aby politycy grzebali w związkach, które są tworzone 
nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W nich jest kaden-
cyjność, mają one swoje zarządy, których członkowie 
są wybierani, tak jak np. u nas, w Zielonej Górze, 
zarząd odpowiada, nierzadko swoim majątkiem.

Pani minister nie odpowiedziała nam na więk-
szość pytań. Ja nie mam do pani żalu, bo sama pani 
powiedziała, że nie chodzi pani na wyścigi, nie ma 
pani też interesu być w tym, żyć tym i interesować 
się. Ale szkoda, że nie ma tu ministra, który jako 
żywo jest zainteresowany. Bo jeżeli chodzi o wy-
ścigi konne, to jest to, można powiedzieć, nasze do-
bro narodowe. To jest też coś, co wyznacza pewien 
poziom, a przede wszystkim w grę wchodzą duże 
pieniądze. Jeżeli w grę wchodzą duże pieniądze, to 
należy być odpowiedzialnym. A odpowiedzialność to 
też dobre przygotowanie się do dzisiejszej dyskusji. 
Stwierdzam, że pani nie jest przygotowana, została 
pani wysłana, aby tutaj być, odpowiedzieć na kilka 
pytań w ten sposób, że pani nie wie albo nie było to 
przedmiotem dyskusji, albo komisja się nie zajmowa-
ła, a tak w ogóle to opinie… Ja chciałbym poznać te 
opinie, bo skoro były telefony z opiniami, to bardzo 
chętnie bym się z tym zapoznał. Bo według mojej 
wiedzy, tego, co przeczytałem, opinie są negatywne, 
opinie ludzi, którzy są w tym od lat. Nie wiem, czy 
pani minister wie, że w latach dwudziestych tor na 
Służewcu ufundowali, zrzucili się i kupili te 150 ha, 
najznakomitsi i najlepsi obywatele Warszawy. To oni 
za własne pieniądze wykupili tereny, urządzili to, 
a dzisiaj ten obiekt jest uznawany za jeden z takich 
obiektów, które są nie tylko historią, ale też naszy-
mi zabytkami. To oni wnieśli swój wkład, a dzisiaj 
możemy to pielęgnować. I to jest też ta tradycja, ta 
ciągłość, którą dzisiaj w sposób bardzo niepoważny 
próbujecie przerwać. Cóż ta rada złego zrobiła, że 
nagle musi być odwołana? Cóż złego w tym, że ka-
dencja trwa 4 lata? Nasza kadencja też trwa 4 lata. 
Kadencyjność jest wpisana na stałe w różne twory 
życia społecznego, sportowego czy w innych dzie-
dzinach życia. Cóż się takiego złego stało, że nagle 
trzeba to wszystko przewrócić do góry nogami? Ja 
naprawdę tego nie rozumiem.

Jest też dziwne, że w taki sposób mało zrozu-
miały, przede wszystkim dla mnie… Ja starałem się 
wychwycić cel tej zmiany i tego celu ani pani mini-
ster, ani poseł sprawozdawca, poza ogólnikami, które 
możemy dopasować do wszystkiego, nie przedstawili.

Boję się, że dzisiaj ta ustawa wrzuca w tak zna-
komity twór, jak Polski Klub Wyścigów Konnych, 
decyzję, która będzie uzależniona od jednego czło-
wieka. Nie będzie to decyzja podejmowana gremial-

nie, co zawsze umożliwia wybór tej osoby, która jest 
najbardziej poszukiwana, osoby, którą wybiera się 
nierzadko na podstawie konkursu, uwzględniając do-
świadczenie. A to, jakie doświadczenie mają osoby, 
które są dzisiaj nominowane na różne tego typu sta-
nowiska, to prasa opisuje i państwo dobrze wiecie, że 
nie do końca to jest tak, jak dzisiaj o tym opowiadacie. 
A jutro poznamy nazwiska, które pewnie już gdzieś 
tam czekają, w szafie w ministerstwie są koperty 
i czekają na to, aby je otworzyć po to, żeby te osoby 
zajęły prestiżowe funkcje, związane nie tylko z ob-
rotem dużymi pieniędzmi, ale też terenem, o który 
trzeba dbać, który trzeba zagospodarowywać, a który 
leży w centrum Warszawy. To jest przepiękny teren, 
150 ha, teren, który do tej pory mimo różnych zmian 
politycznych nie został w żaden sposób uszczuplony, 
który nie został sprzedany deweloperom, a wiem, że 
takie zakusy były. Przez tyle lat przy różnych zmia-
nach politycznych, myślę nawet o poprzednim sys-
temie, miało to ręce i nogi, a jedyne miejsce, gdzie 
można było spotkać eleganckie panie w przepięknych 
kapeluszach, to był właśnie Służewiec w Warszawie, 
tam w ten sposób kobiety się ubierały, bo jest to miej-
sce dostojne, a jeżeli jest to miejsce dostojne, to też 
trzeba o nie w sposób odpowiedni zadbać.

Panie Marszałku, chcę złożyć wniosek o odrzu-
cenie tej ustawy. Mam go, jest już napisany, już go 
przynoszę, bo nie wziąłem ze sobą, zamiast tego wzią-
łem laptopa. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

iPoda.
(Senator Robert Dowhan: Tak, iPoda.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Florek, bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Mówimy o tym, że stabilność prawa, stabilność 

organów, kadencyjność to są sprawy ważne i należy 
tego przestrzegać. Bywają wyjątkowe sytuacje, kie-
dy rzeczywiście należy kadencję skrócić, ale muszą 
to być uzasadnione przypadki. W przypadku rady, 
o której mówimy, trudno dopatrzeć się uzasadnie-
nia, tym bardziej że rada kończy swoją kadencję, jak 
państwo mówiliście, w przyszłym roku, w roku 2017. 
Próbowałem się doszukać jakichś argumentów, szu-
kałem argumentu finansowego, bo ta rada jest więk-
sza, a może jeśli będzie mniej członków rady, to będą 
mniejsze koszty. Ale to, co wyczytałem i co zresztą 
pani minister tu powiedziała, że koszty przejazdów 
to nie 1/3 kosztów, jeżeli chodzi o kilometrówkę, tyl-
ko całość… Ale to jest, jak rozumiem, propozycja 
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Senatu, czyli ta poprawka jeszcze nie została przegło-
sowana, dopiero będziemy nad nią głosować.

Ponieważ członkowie rady nie otrzymują żadnego 
uposażenia, otrzymują zwrot kosztów. Ja tu wyczy-
tałem, proszę państwa, że członkowi rady w związ-
ku z uczestnictwem w posiedzeniu rady przysługuje 
zwrot kosztów przejazdu na obszarze kraju. I tu mamy 
zapisane: środkiem transportu, z wyłączeniem samo-
chodów osobowych – to jest to, o czym mówiliśmy, 
miała być 1/3 kosztów, teraz będzie cała kilometrówka 
– w wysokości udokumentowanej biletami lub fak-
turami obejmującymi cenę biletu środka transportu, 
którego rodzaj i klasę ustala prezes. No, proszę pań-
stwa, to niesamowite – na mocy ustawy prezes usta-
la, na podstawie jakiego biletu i w jakiej klasie, czy 
w pierwszej klasie, czy w drugiej klasie, mogę jechać. 
No, kompetencje prezesa sięgają aż tam, że ustala 
on rodzaj biletu, na podstawie jakiego pojedziemy. 
Proszę państwa, jestem przekonany, że chodzi o jedną 
rzecz – o to, żeby prezes powołany przez ministra był 
osobą, która ma decydujący wpływ. Rada w zmniej-
szonym składzie, wybrana na nowo na niespełna rok 
przed końcem kadencji, też będzie miała określone 
zadanie. No, można się spodziewać, jaki będzie skład 
tej rady. Jestem przeciwny temu, żeby kończyć ka-
dencję właśnie w takim stylu, przedterminowo, bo 
nie ma naprawdę żadnego rozsądnego uzasadnienia 
dla tego typu działań. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Przemysław Błaszczyk: Panie Marszałku…)
Bardzo proszę, pan senator sprawozdawca.

Senator Przemysław Błaszczyk:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie, ja bardzo krótko. Odniosę się do 

tych zarzutów, co jest moją rolą jako sprawozdawcy.
Zawsze myślałem i myślę, że wszyscy senatoro-

wie sprawozdawcy starają się przekazywać państwu 
pełną informację o przebiegu posiedzenia komisji. 
Nie możemy się zgodzić na to, aby dyskusja, pyta-
nia, które panie i panowie senatorowie z Platformy 
Obywatelskiej zadają, były pytaniami politycznymi 
czy też związane były z jakimiś doniesieniami pra-
sowymi. Większość pytań, na które nie odpowiada-
łem, to były pytania do mnie jako do członka Prawa 
i Sprawiedliwości lub też dotyczyły doniesień praso-
wych. Myślę, że nieuzasadnione są sugestie, że nie 
chcemy odpowiadać na pytania czy też nie wiemy, 
czego dotyczy proponowana nowelizacja.

Szanowni Państwo, tematyka dzisiejszej ustawy 
dotyczy klubu wyścigów konnych. Ja troszkę się 
orientuję, jak funkcjonował tor wyścigów konnych na 
Służewcu, na Partynicach, w Sopocie, jakie były pro-
blemy itp. Był taki okres, kiedy wyścigi na Służewcu 
praktycznie upadły, bo z powodu mieszania się świa-
ta biznesu i polityki, chęci wyrwania tego bardzo 
łakomego kąska, czyli tych 6 ha, które nie są pod 
nadzorem konserwatora, pojawiły się zakusy, żeby to 
sprzedać i zakończyć funkcjonowanie toru wyścigów 
konnych. Za naszej kadencji w latach 2005–2007 ka-
tegorycznie odeszliśmy od tego pomysłu, stworzyli-
śmy możliwość finansowania tego toru także poprzez 
wsparcie Totalizatora Sportowego. Nie da się ukryć, 
że przez te lata poczyniono inwestycje, tor się zmie-
nia. Coraz lepsze nagrody i wypłaty… Żaden z ho-
dowców nie będzie dawał koni na wyścigi, jeżeli nie 
będzie miał zwrotu kosztów treningu i utrzymania. 
Dużo jest do zrobienia w związku z wyścigami, bo 
i infrastruktura jest zaniedbana, i zaplecze trenerskie, 
jeździeckie… Zgłaszają się do mnie młodzi jeźdź-
cy, którzy nie mają warunków ani możliwości, aby 
funkcjonować na torze, bo wobec kosztów wynajęcia 
mieszkania w Warszawie… To, co otrzymują, nie wy-
starczy na wynajęcie mieszkania. Były możliwości, 
były budynki przy torze wyścigów konnych, które 
można było zaadaptować na mieszkania dla jeźdź-
ców, ale… Problemów jest wiele, tematyka końska 
przez lata była zaniedbywana. Jest tutaj pan minister 
Krzysztof Jurgiel, który w ostatnim czasie powołał 
Radę do spraw hodowli koni. Myślę, że to jest bardzo 
dobry krok w stronę uporządkowania tego wszystkie-
go. Rada podzielona jest na zespoły, odbyliśmy już 
drugie, a pierwsze formalne posiedzenie. I myślę, że 
będziemy nad tym wszystkim pracować. Pan minister 
zaszczycił też moją osobę tym, że jestem członkiem 
tej rady i…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, to 
jest już dyskusja. Tu nie ma…)

Dobrze.
Wielu z państwa podnosiło tematykę koni, ho-

dowli koni. Dobrze. Tylko, tak jak powiedziałem, tu 
jest dużo do zrobienia. Zachęcam do działania, aby 
naprawdę zafunkcjonowała hodowla koni, hodow-
la koni ras najbardziej chyba znanych, czystej krwi 
arabskiej, ale też pełnej krwi angielskiej, także koni 
sportowych szlachetnych ras, koni angloarabskich, 
szlachetnych półkrwi.

Dlatego ważne jest, żebyśmy podjęli decyzję 
i zmieniali… żebyśmy nie patrzyli tylko przez pry-
zmat Janowa Podlaskiego oraz Michałowa i tamtych 
wydarzeń. To jest w gestii pana ministra. Ale ho-
dowla koni to jest naprawdę bardzo szeroki obszar, 
jak myślę, działalności i rolniczej, i gospodarczej, 
i też sportowej, rekreacyjnej. Dlatego proszę państwa 
o to, abyśmy pracowali nad zmianami, które w dalszej 
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perspektywie będą, jak myślę, pojawiały się i wypły-
wały, także dzięki radzie przy panu ministrze, i aby-
śmy zmieniali to wszystko w dobrym kierunku, a nie 
zarzucali sobie ciągle jakiejś polityki i politykowania. 
Myślę, że nie idziemy w tym kierunku.

(Senator Jan Dobrzyński: A kto zarzuca, Panie 
Senatorze?)

Koledzy i koleżanki z Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
My po prostu zapisaliśmy pana głos jako głos 

w dyskusji.
Pan senator Dowhan. Po raz drugi, a więc 5 minut.

Senator Robert Dowhan:
Już pędzę, już tak nie kuleję.
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Bardzo się cieszę, że dotarł pan na ten punkt, cho-

ciaż szkoda, że nie był pan od początku, bo mieliśmy 
bardzo dużo wątpliwości, a teraz już trudno będzie 
zadać panu pytania, tak żeby uczestniczył pan w dys-
kusji. Ale to, co przed chwilą panu powiedziałem, 
że zgłaszam swoją kandydaturę na nowego prezesa 
wyścigów konnych… Mam dobre doświadczenie, 
bo 15 lat prowadziłem klub sportowy. Dziś jestem 
w Senacie, ale z chęcią bym wrócił do sportu, bo tam 
jednak rządzą jakieś reguły – ktoś lepszy wygrywa, 
ktoś gorszy przegrywa. Tak jak to było w konkur-
sach, które zostały zlikwidowane: ci, którzy nie mają 
dobrego nazwiska, dobrych pleców, dobrych znajo-
mości, wujków, ciotek, dużej stadniny czy czegoś, co 
wiąże się z daną pasją, zawsze mieli szanse i mogli 
się przebić. Przebić się dzięki temu, że dobrze się 
uczyli, dobrze sprawowali swoją funkcję w poprzed-
nim związku, biznesie czy czymkolwiek. A teraz 
wszystko będzie uzależnione od pana ministra. Jak 
mówiłem wcześniej w swoim wystąpieniu, aż się boję, 
że za chwilę wszystkie związki sportowe też będą 
uzależnione od ministra. I po co mają ludzie się zrze-
szać, wybierać, opłacać składki, skoro przyjdzie np. 
minister rolnictwa i powie… i, tak jak mówiłem wcze-
śniej, np. w sporcie żużlowym, w sporcie motorowym, 
w którym działam od wielu lat, będzie powoływał 
swojego człowieka. Na nic się zda tradycja, na nic 
się zda kadencyjność, na nic się zdadzą umiejętności.

Szkoda, Panie Ministrze, że tak się dzieje. Szkoda, 
że akurat dotyka to kolejnego naprawdę prestiżowego 
miejsca. Miejsca jedynego w swojej randze i historii. 
Miejsca, gdzie zrzeszają się ludzie naprawdę na pozio-

mie, co można zauważyć. Ludzie, którzy uczestniczą 
w życiu Warszawy na Służewcu od wielu lat. Ja kilka 
razy miałem okazję tam być, widziałem, jak to się 
odbywa, sam brałem udział w zakładach, 2 razy udało 
mi się nawet wytypować dobrze, mimo że nie jestem 
znawcą, jak chociażby pan senator…

(Senator Jan Dobrzyński: Jakby pan znał ustawę, 
toby pan wygrał.)

Udało mi się kilka razy wygrać parę złotych, nie-
dużo, bo strasznie małe przebicia były. Ale stawiałem 
na tych, którzy nie byli wysoko w rankingu, a wy-
grywali. I nie chciałbym, żeby to się powtórzyło. Bo 
ta reguła nie zawsze się sprawdza. I nie chciałbym, 
Panie Ministrze, żeby to się powtórzyło w życiu. 
Chciałbym, żeby było tak, że jeżeli wytypuje pan 
człowieka – bo mam nadzieję, że nie ma pan gotowca, 
schowanego w szafie – to nie przyniesie on wstydu 
temu, co było budowane przez kilka pokoleń tutaj, 
w Warszawie, czy też w Polsce, o czym też mówiłem 
w poprzednim wystąpieniu. Dziękuję bardzo.

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

Senator Jan Dobrzyński:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
Cieszę się, że trafił do nas kolejny projekt ustawy… 

a w zasadzie ustawa – bo projekt już został przegło-
sowany w Sejmie – która dotyczy hodowli koni gene-
ralnie rozumianej jako hodowla koni w państwowych 
stadninach, ale nie tylko, bo również w prywatnych 
stadninach, ponieważ prywatne stadniny też wysta-
wiają swoje konie do wyścigów. Jest to kolejna pró-
ba uporządkowania tych wszystkich spraw, które są 
związane z szeroko pojętą hodowlą koni czystej krwi 
arabskiej czy folblutów, bo przecież takie też biegają 
na Służewcu. Ja dosyć często bywam na Służewcu 
i widzę, jak te obiekty są zaniedbane, widzę, że nie ma 
gospodarza. Ostatnie 8 lat tę ruinę pogłębiło. Dlatego 
cieszę się, że pan minister tym się zajął. Hodowla koni 
czystej krwi arabskiej w naszym kraju jest niezwykle 
ważna. Ośmielam się twierdzić, że poprzednie rządy 
nie były w stanie tego wykorzystać w celu promowa-
nia naszego kraju na świecie, szczególnie w krajach 
arabskich, ale mam nadzieję, że obecnie to się zmieni. 
Proszę pamiętać również, że hodowla koni czystej 
krwi arabskiej w naszych stadninach zajmuje 25% 
podstawowej działalności, bo przecież podstawowa 
działalność stadnin to nie tylko konie, ale także krowy 
i uprawa rolna ziemi. Tak więc tutaj musimy o tym 
pamiętać. I ten cały spór medialny, który wszyscy 
mieliśmy okazję śledzić, dotyczył tylko 20% naszych 
stadnin.
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Szanowni Państwo, ustawa, o której dzisiaj mó-
wimy, porządkuje też sprawy zarządzania, w tym 
przypadku wyścigami. Obecnie w grupie do 25 osób, 
w tak dużej grupie trudno było wypracować pewne 
rozwiązania, które miałyby pożyteczne działanie dla 
naszej hodowli, dla wyścigów, bo każdy miał swoje 
zdanie… I oczywiście to dobrze, że tak było, tylko 
25-osobowa grupa na pewno nie jest w stanie wy-
pracować mądrych rozwiązań, bo jednak są różne 
poglądy… Tak że ograniczenie składu rady do 9 osób 
jest jak najbardziej zasadne i jestem przekonany, że to 
będzie służyło naszej hodowli, to będzie rozsławiało 
nasz kraj, to będzie służyło też wyścigom. Tak że 
jeszcze raz, Panie Ministrze, bardzo panu dziękuję za 
te projekty, za te zmiany. Chcę powiedzieć, że zmia-
ny, które pan wprowadza, świadczą o pana daleko 
idącej odwadze, o tej zmianie, o której mówiliśmy 
w kolejnych kampaniach wyborczych, że tutaj też 
trzeba dokonać takich dobrych zmian. To jest sport, 
Szanowni Państwo. Widzimy, że w wielu sytuacjach, 
szczególnie w piłce nożnej, w przeszłości mieliśmy 
różne trudności. Tutaj w zasadzie nic się nie zmieni-
ło do chwili pana urzędowania w ministerstwie rol-
nictwa. Jeszcze raz zarówno panu, jak i wszystkim 
współpracownikom bardzo serdecznie gratuluję tej 
dobrej ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
I pani senator Zdrojewska po raz drugi, więc ma 

pani 5 minut.

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja chciałabym tylko się odnieść do… Pan senator 

przed chwilą powiedział, że 25 osób nie może wypra-
cować mądrych decyzji. A 100-osobowy Senat może? 
Czy nie mamy wypracowanych żadnych mądrych 
decyzji?

(Senator Jan Dobrzyński: Ale tu jest większość, 
Pani Senator, teraz może, przedtem nie mógł.)

To jest pytanie retoryczne. Odpowiedź jest dla 
mnie oczywista. Tak że, Panie Senatorze, proszę nie 
mówić, że ciało 25-osobowe nie może wypracować 
mądrych decyzji. Może.

Jeszcze uwaga à propos tej ruiny na Służewcu. O ile 
ja wiem – akurat dawno nie byłam na Służewcu – tam 
cały czas były dokonywane inwestycje. Ludzie, którzy 
tam bywają, mówią, że Służewiec jest zadbany i że 
były tam poczynione inwestycje. Ale ja panu opowiem 
o Partynicach z Wrocławia, które znam. W Polsce ist-
nieją 3 tory wyścigów konnych; oprócz tych dwóch jest 
jeszcze tor w Sopocie. Powiem o torze wyścigowym 

na Partynicach, gdzie samorząd miasta Wrocławia 
wyłożył z podatków obywateli ogromne pieniądze, 
żeby wyremontować ten tor. Zapraszam na ten tor pana 
senatora, pana ministra i panią minister, bo naprawdę 
warto to zobaczyć. Mówiłam już o tym, że zabytkowy 
partynicki tor wyścigów konnych z przepiękną trybuną 
to obiekt wyjątkowy, jeden z piękniejszych w Europie. 
I jeszcze raz przypominam, ile ciężkiej pracy wyma-
gało wypracowanie tych wszystkich dobrych rzeczy, 
które się dzieją w obszarze hodowli koni i wyścigów 
konnych w Polsce, to jest naprawdę ogromna wartość 
wypracowana w ciągu ostatnich 25 lat. I nie ma to, 
Panie Senatorze, nic wspólnego z żadną polityką. Bo 
jak długo istnieje PiS, jak długo istnieje Platforma? 
A to jest kwestia wieloletnich tradycji i ogromnych wy-
siłków samorządów, w których w tym czasie rządzili 
ludzie z różnych opcji politycznych. Jeżeli nam te wy-
ścigi konne naprawdę leżą na sercu, to nie wprowadzaj-
my takich ustaw jak ta, bo to niczego, Panie Senatorze, 
nie naprawi, tylko zastanówmy się, jak poprawić zasa-
dy funkcjonowania itd. Tymczasem to, co ma miejsce 
teraz, to wymiana fachowców i ludzi zaangażowanych 
na swoich ludzi, na ludzi PiS, na ludzi mianowanych 
przez ministra. Powiem jeszcze raz: według mnie to 
6-osobowe grono jest kompletnie niereprezentatywne 
dla tego środowiska. Nie rozumiem, dlaczego ono ma 
być 6-, a nie przynajmniej 12-osobowe, i nie zgadzam 
się z tym, że jeżeli… Zwłaszcza że to byli ludzie, którzy 
przyjeżdżali tam, jak przed chwilą usłyszałam, za dar-
mo, tzn. dotychczas nie pokrywano nawet kosztów ich 
podróży, czyli ci ludzie to po prostu pasjonaci, którzy 
przyjeżdżali na własny koszt, z miłości do koni. A pań-
stwo wyrzucacie ich tylko po to, żeby mianować kilku 
swoich, którzy będą, że się tak kolokwialnie wyrażę, 
pod łapą ministra, będą zależni od woli pana ministra 
i w każdej chwili można ich będzie odwołać, o czym 
tu mówił senator Florek. To jest oburzające, że minister 
może kogoś odwołać ot tak, bez podania konkretnych 
przyczyn, bez opinii całej rady itd. Dziękuję bardzo… 
Aha, przepraszam, chcę jeszcze powiedzieć, że jestem 
zniesmaczona, i chcę poprosić, żeby senatorowie PiS 
więcej już nie wprowadzali do polskiego Senatu konia, 
tak jak to czynił Kaligula. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Jan Dobrzyński: O co pani chodzi, Pani 
Senator?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Komarnicki 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Informuję również, że wniosek o charakterze le-

gislacyjnym na piśmie złożył pan senator Dowhan.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
Pan minister Jurgiel, który do nas dołączył, chce 

zabrać głos.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztof Jurgiel:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dotarła do mnie informacja, że jest prośba senato-

rów Platformy Obywatelskiej, żebym wypowiedział 
się na temat Janowa, na temat wyścigów konnych. 
Z przyjemnością tę prośbę spełnię, ale przypominam: 
kiedy dwa tygodnie temu prezentowaliśmy program 
działań resortu w tym zakresie, wyjaśniłem kwestię 
Janowa senatorowi Klichowi, i to, myślę, dogłębnie. 
Wierzę, że pan senator to zrozumiał, więc dzisiaj 
ewentualnie tylko uzupełnię te informacje, tak aby 
już nie było żadnych wątpliwości w izbie wyższej 
naszego parlamentu.

Jeśli chodzi o ustawę o wyścigach konnych, to 
była to świadoma propozycja. Po 10 latach wracamy 
do tego tematu. W 2005 r., kiedy zostałem ministrem 
rolnictwa i rozwoju wsi, była próba przejęcia wyści-
gów na Służewcu przez grupę 30 osób, która założyła 
stowarzyszenie i chciała wydzierżawić wyścigi na 
30 lat, aby – jak się to w Polsce zwykle dzieje, a szcze-
gólnie często działo się tak pod rządami Platformy 
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego 
– przewłaszczać majątek Skarbu Państwa na osoby 
prywatne. I to jest ta polityka, która była realizowana. 
Wtedy udało się to zatrzymać. Co do wyścigów na 
Służewcu – przypomnę, że w 2000 r. założono spół-
kę „Służewiec”, której przekazano 20 milionów zł. 
Spółka ta wylądowała w prokuraturze, potem oczy-
wiście, w latach 2002–2003, prokuratura umorzyła 
śledztwo, jednak wątpliwości pozostały. I myślę, że 
do tego tematu można jeszcze wrócić. Naszym ce-
lem w latach 2005–2006 – potem niestety musiałem, 
w związku z koalicją, zrezygnować – było poprawienie 
dochodów i rentowności wyścigów konnych poprzez 
uruchomienie, chociażby wspólnie z Totalizatorem 
Sportowym, zakładów. I taki jest nasz cel, Szanowni 
Państwo – chodzi o to, żeby Służewiec, te 180 ha 
ziemi, te nieruchomości przede wszystkim były rze-
czywiście uporządkowane, bo kontrole Najwyższej 
Izby Kontroli stwierdzały, że tam są zaniedbania, 
jeśli chodzi o majątek, o nieruchomości. I dlatego po 
objęciu funkcji ministra stwierdziłem, że ten sposób 
zarządzania – rada się zbiera, ale praktycznie nikt 
za mocno nie odpowiada – nie zdaje egzaminu. Jeśli 
minister rolnictwa i rozwoju wsi ma odpowiadać za 

majątek Skarbu Państwa, za funkcjonowanie wyści-
gów, to powinien mieć też realne władztwo. Tak to 
jest w demokracji, że po 4 latach dana opcja będzie 
z tego rozliczana. I chciałbym, aby w naszym przy-
padku była to ocena pozytywna.

Jeśli chodzi o Wrocław, Pani Senator, to muszę 
powiedzieć, że tam prawie 1 milion zł przekazuje 
totalizator, więc to nie jest tak, że wyścigi tak świetnie 
funkcjonują. Zresztą wybrał się do mnie prezes, który 
chce na ten temat rozmawiać. Jest to rzeczywiście 
samorządowa instytucja. Nie chcę tego oceniać, ale 
chcę, żeby pani wiedziała, że prawie 1 milion zł do-
tacji tam otrzymują, aby bilans się zamykał. Audyt, 
który przedstawiliśmy w Sejmie, pokazał, jak rządziła 
Platforma, do jakich dochodziło nieprawidłowości 
i jaki to był styl rządzenia, poczynając od spraw 
bezpieczeństwa państwa do zarządzania, a szczegól-
nie jeśli chodzi o sprawy nadzoru nad majątkiem. 
Wszyscy to widzieli. I myślę, że ocena była słuszna 
i zasadna.

Pan senator Dowhan jest zmartwiony tym, że 
ma przygotowanie, a nie może objąć funkcji… 
Przypominam, że zgodnie z moją intencją od ponad 
miesiąca ogłoszony jest konkurs i do 30 maja każdy 
Polak może zgłosić się i wystartować w konkursie 
na prezesa stadniny koni w Janowie. I tutaj nie ma… 
Będzie komisja, która w sposób rzetelny dokona oce-
ny fachowości.

Martwi mnie jednak obłuda senatorów Platformy. 
Mówiłem to już podczas prezentacji programu, kie-
dy to przedstawiłem powody, dla których kierow-
nictwo stadniny koni zostało zmienione po obję-
ciu przeze mnie funkcji ministra. Dokonywaliśmy 
oceny czterdziestu paru spółek, które są w Agencji 
Nieruchomości Rolnych; jedną z tych spółek była 
stadnina koni w Janowie. Przede wszystkim już kon-
trola wewnętrzna w roku 2013 wykazała nieprawi-
dłowości w gospodarowaniu w stadninie koni. Ten 
katalog jest bardzo duży; nie miałem czasu, żeby 
wziąć te dokumenty. Następnie Najwyższa Izba 
Kontroli potwierdziła większość nieprawidłowości 
w 2014 r., czyli po roku funkcjonowania spółki nic się 
nie zmieniło. Potwierdziła ona te nieprawidłowości, 
wręcz skierowała do prokuratury doniesienie o popeł-
nieniu przestępstwa w związku z częścią nieprawi-
dłowości. Wreszcie Centralne Biuro Antykorupcyjne 
w roku 2015 w terminie od 4 marca do 28 września, 
a więc tuż przed wyborami, dokonało kontroli funk-
cjonowania tych spółek w związku z nieprawidłowo-
ściami, które były przedstawione przez Najwyższą 
Izbę Kontroli, i w związku z informacjami wpły-
wającymi do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 
Przekazało… Dokonało kontroli pięciomiesięcznej. 
I otrzymaliśmy takie pismo. Oczywiście nie podej-
muje się decyzji bez powodów, szczególnie decyzji 
tego typu, jeśli wydaje się – i specjalnie tu mówię: 
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jeśli wydaje się – że stadnina jest jakimś sukcesem 
w Polsce. Ja po szczegółowym zapoznaniu się z tymi 
materiałami tak tego nie oceniam, mówię tu o gospo-
darowaniu nieruchomościami, ale druga strona to 
sprawa jakości hodowli koni, a to naprawdę nie jest 
robione w sposób właściwy. Powiem tylko o niego-
spodarności, o tych działaniach mających charakter 
– w mojej ocenie – przewłaszczania środków finan-
sowych. A o tej drugiej sprawie, w świetle tego, że 
mamy w sierpniu aukcję, nie będę mówił, żeby spo-
łeczność międzynarodowa po prostu nie wiedziała do 
końca, jak naprawdę funkcjonuje stadnina koni, jak 
funkcjonowały stadniny pod kierownictwem słyn-
nych dwóch panów i trzeciej pani, która w piątek zo-
stała w trybie art. 52 zwolniona z pracy za działalność 
na szkodę zakładu pracy.

Pan Bejda, szef CBA, pisze: „W załączeniu prze-
syłam informację z kontroli podejmowania i reali-
zacji wybranych decyzji w zakresie rozporządzania 
mieniem przez Agencję Nieruchomości Rolnych 
w Warszawie w latach 2010–2015 dotyczącą przej-
mowania wpływów z tytułu organizacji Dni Konia 
Arabskiego w Janowie Podlaskim przez prywatny 
podmiot ze szkodą dla spółek Skarbu Państwa zaj-
mujących się hodowlą koni arabskich, nadzorowa-
nych przez Agencję Nieruchomości Rolnych”. I jest 
informacja dotycząca przejmowania wpływu z ty-
tułu organizacji Dni Konia Arabskiego w Janowie 
Podlaskim przez prywatny podmiot ze szkodą dla 
spółek Skarbu Państwa zajmujących się hodowlą 
koni arabskich, a nadzorowanych przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych.

„Funkcjonariusze delegatury CBA w Lublinie 
przeprowadzili w Agencji Nieruchomości Rolnych 
w Warszawie w dniach 4 marca – 28 września 2015 r. 
kontrolę podejmowania i realizacji wybranych decyzji 
w zakresie rozporządzania mieniem przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych w Warszawie w latach 
2010–2015. Stadnina Koni Janów Podlaski sp. z o.o., 
Stadnina Koni Michałów oraz Małopolska Hodowla 
Roślin są spółkami Skarbu Państwa, których prawa 
z udziału wykonuje Agencja Nieruchomości Rolnych. 
Ich zadaniem jest prowadzenie hodowli zwierząt 
o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, 
w tym koni arabskich, których sprzedaż odbywa się 
corocznie podczas Dni Konia Arabskiego w Janowie 
Podlaskim. Firma Polturf jest od 2001 r. nieprzerwa-
nie organizatorem Dni Konia Arabskiego w Janowie 
Podlaskim i towarzyszącej im aukcji koni Pride of 
Poland. Umowa z dnia 9 listopada 2001 r. pomię-
dzy stadninami w Janowie Podlaskim, Michałowie 
i Białce a firmą Polturf sp. z o.o. zlecała zorganizo-
wanie Dni Konia Arabskiego w ustalonym terminie, 
między 1 a 31 sierpnia każdego roku. Jeśli żadna ze 

stron nie wypowie umowy w okresie 30 dni od za-
kończenia ostatniej imprezy, to umowę przedłuża się 
na rok następny na tych samych zasadach. Pierwszy 
aneks do wyżej wymienionej umowy z 2004 r. doty-
czy wynagrodzenia za sprzedane konie na podstawie 
kategorycznej umowy. Drugi aneks, z 2006 r., zawie-
ra zapis, że jedynym organizatorem wykonującym 
umowę jest Barbara Mazur. W 2009 r. podniesiono 
wynagrodzenie organizatorowi z 10% do wysokości 
12% prowizji od ceny sprzedaży netto każdego zgło-
szonego lub skatalogowanego konia oraz określono 
minimalne gwarantowane wynagrodzenie dla orga-
nizatora w wysokości 550 tysięcy zł. Nowa umowa 
została zawarta 15 marca 2013 r. przez trzy przed-
miotowe stadniny z firmą Polturf, która miała otrzy-
mać ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 12% 
od sumy faktycznie uzyskanej ze sprzedaży koni. 
W dniu 3 marca 2014 r. zawarto kolejną umowę na 
takich samych zasadach z możliwością przedłużania 
jej na kolejne lata. Ta umowa obowiązywała w 2015 r. 
Imprezę obsługuje więc pośrednik, który jest wybie-
rany w niekonkurencyjnym trybie, w zasadzie jest 
tylko przedłużanie lub zawieranie kolejnej umowy 
z firmą Polturf, bez poszukiwania jakichkolwiek in-
nych wykonawców. 

Zaznaczyć należy, że warunki zawieranych umów 
były bardzo korzystne finansowo dla Polturfu, któ-
ry uzyskiwał całość wpływów ze sprzedaży biletów 
wstępu i karnetów VIP, a także z opłat od sponso-
rów i wielu innych opłat związanych z organizacją 
wspomnianego przedsięwzięcia. Dodatkowa umowa 
zapewniała Polturfowi wysoką prowizję od wartości 
koni sprzedanych przez stadniny, obniżając w ten spo-
sób dochody państwowych stadnin z tytułu hodowli 
koni arabskich. Warto tutaj wskazać, że w zawieranych 
umowach strony nie określały górnej kwoty wpływów 
Polturfu, a prowizja w wysokości 12% została usta-
lona w sposób nieprzejrzysty. Dni Konia Arabskiego 
odbywały się każdego roku na terenie Stadniny Koni 
Janów Podlaski. Firma Polturf, będąc organizatorem 
tej imprezy, korzystała bezumownie z pomieszczeń 
stadniny do roku 2014. Stadnina Janów wystawiała 
fakturę obciążającą Polturf kwotą 15 tysięcy zł netto 
za korzystanie z pomieszczeń stadniny i dwa razy 
za wynajem boksów. W rozliczeniach budżetu Dni 
Konia Arabskiego firma Polturf wykazała wpływy 
z tytułu organizacji tej imprezy w latach 2010–2014 
w wysokości około 10 milionów zł. Na wyżej wymie-
nione wpływy składają się: prowizje ze sprzedaży 
koni, karty VIP, sponsorzy, bilety, wpisowe, katalogi, 
karnety, opłaty parkingowe, hotele, stoiska komercyj-
ne, akredytacje dziennikarskie. Anna Stojanowska 
– czyli ta pani, która tak ładnie się wypowiada w te-
lewizji i jest inspektorem… była dyrektorem Zespołu 
Nadzoru Właścicielskiego w ANR – podczas wyja-
śnień stwierdziła: «Agencja Nieruchomości Rolnych 
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nie ma wiedzy na temat kosztów, jakie ponosi Polturf, 
przygotowując Dni Konia Arabskiego, i jak te koszty 
wykazuje w rozliczeniach. Wydaje mi się, że żaden 
zespół Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie 
objętym kontrolą nie kontrolował organizacji i rozli-
czeń Dni Konia Arabskiego». Jak powiedział podczas 
wyjaśnień 20 sierpnia 2015 r. prezes agencji Leszek 
Świętochowski: «Podczas Dni Konia Arabskiego 
łączne wpływy ze sprzedaży koni wyniosły 4 milio-
ny 600 tysięcy euro». Oznacza to, że Polturf otrzymał 
prowizję w wysokości 512 tysięcy euro, czyli 2 mi-
lionów 140 tysięcy zł. 

Zastanawiać może, dlaczego stadniny zrezygno-
wały z wyżej wymienionych wpływów z tytułu tej 
imprezy i oddały je na rzecz firmy Polturf. Naraziło to 
niewątpliwie finanse stadnin na stratę dochodów z tej 
prestiżowej imprezy. Budzić zdziwienie może także 
to, że zarówno stadniny, jak i Agencja Nieruchomości 
Rolnych płaciły za wstęp na własną imprezę – koszty 
wpisowego, zakupu biletów i kart. Płaciły również za 
zorganizowanie stoisk promujących własne osiągnię-
cia. W tym miejscu należy wskazać dane z kontroli 
NIK mówiące o tym, że w latach 2001–2012 hodow-
la koni w stadninach nadzorowanych przez agencję 
przyniosła straty w wysokości 18 milionów zł – jest 
to podane w informacji o wynikach kontroli NIK. 
Zespół Nadzoru Właścicielskiego w dniu 9 paździer-
nika 2012 r. przedstawił sprawozdanie z kontroli do-
raźnej stadniny koni Janów, w którym wykazał, że 
hodowla koni w 2010 r. zamknęła się stratą na po-
ziomie 125 tysięcy zł, w roku 2011 strata wyniosła 
879 tysięcy zł, a na dzień kontroli odnotowano stratę 
na poziomie 1 miliona 293 tysięcy zł. Poza hodowlą 
koni stadnina prowadzi produkcję bydła, mleka i ro-
ślin, która wpływa ostatecznie na jej dodatni wynik 
finansowy. 

W ocenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
zarówno sposób wyłaniania organizatora, jak i kon-
strukcja umów prowadzą de facto do sprywatyzo-
wania imprezy światowej rangi, jaką są Dni Konia 
Arabskiego, i przejęcia dochodów z tego tytułu, jak 
również 12% dochodów ze sprzedaży koni arabskich 
przez stadniny. 

Reasumując, można stwierdzić, że osoby za-
rządzające państwowymi stadninami w Janowie 
Podlaskim, Michałowie i Białce podpisywały z fir-
mą Polturf w latach 2001–2015 umowy zawierające 
niekorzystne ekonomicznie dla tych stadnin zapisy. 
Z drugiej strony, realizująca nad nimi nadzór właści-
cielski Agencja Nieruchomości Rolnych nie podjęła 
żadnych działań mających na celu zmianę wyboru or-
ganizatora wyżej wymienionej imprezy oraz zapisów 
umów uwzględniających interes ekonomiczny tych 
stadnin. Uzyskane przez CBA informacje wskazują, 

że jednym z powodów niewłaściwego nadzoru nad 
umowami zawieranymi z Polturfem były powiązania 
między właścicielem firmy a pracownikiem Zespołu 
Nadzoru Właścicielskiego agencji. 

Rekomendacje: skierowanie do Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji o nietranspa-
rentnym, niekonkurencyjnym i niekorzystnym eko-
nomicznie sposobie zawierania przez stadniny umów 
w zakresie organizacji Dni Konia Arabskiego i roz-
liczeń finansowych z tego tytułu, z sugestią doko-
nania zmian kadrowych osób odpowiedzialnych za 
powyższe zagadnienia; rozważenie”… No, to był ten 
ważniejszy postulat.

Szanowni Państwo, otrzymałem pismo takiej 
treści, takie samo – takie samo czy podobne, tego 
pisma nie znalazłem w resorcie – otrzymał też mi-
nister Sawicki, a że to było przed 25 października, 
przed wyborami, więc nie podejmowano żadnych 
działań. I to była, Szanowni Państwo, ta sfera nie-
gospodarności. To wskazuje, że jeśli funkcjonariusz 
publiczny, jakim jest minister, otrzymuje tego typu 
informacje, powinien podejmować odpowiednie 
działania. Ja chciałem to zrobić w sposób bardzo 
uczciwy, spokojny. Zaproponowałem panom odej-
ście ze stadniny, tak aby dokonać pewnych działań 
naprawczych, jednocześnie biorąc pod uwagę inne 
okoliczności związane z padnięciem w październiku 
1 klaczy. Okoliczności były takie, że klacz znajdo-
wała się w stadninie, ówczesny prezes przebywał we 
Włoszech, a stwierdzono, że nie ma zawartej umowy 
na opiekę nad tą klaczą, czyli klacz, że tak powiem, 
funkcjonowała bezpłatnie w stadninie, ale stadnina 
opłacała rachunki za leczenie tej klaczy. I podpisano 
umowę, co do której stwierdzam, że były podane 
fałszywe dane, bo oto w jednym z paragrafów stwier-
dzono, że konie są zdrowe, dlatego ta umowa może 
obowiązywać, a jednocześnie w maju czy kwietniu 
były odnotowane w księgach hodowlanych badania 
lekarskie, że są choroby. Nie jestem fachowcem, je-
śli chodzi o nazwy chorób, ale miało to miejsce. Po 
padnięciu klaczy Pianissima nie dokonano żadnych 
czynności, które miałyby ustalić dokładnie, jaki był 
powód padnięcia – nie tak jak my to zrobiliśmy: 
pan prezes w lutym, kiedy to padły 2 klacze, m.in. 
Amra, od razu wystąpił do prokuratury o ustalenie 
powodów, o dokonanie sekcji zwłok. Wyniki sekcji 
zwłok mamy. Są też materiały, które także znajdują 
się w prokuraturze, bo skierowaliśmy doniesienie do 
prokuratury w tej sprawie w celu wyjaśnienia, czy 
te padnięcia były przypadkowe, czy też mogły być 
inne powody. Ponadto, powtarzam, dokonano sekcji 
zwłok. Z tej sekcji zwłok, Szanowni Państwo, wynika, 
jak naprawdę była dokonywana opieka nad końmi. 
Jeśli ktoś jest zainteresowany, a senator ma dostęp 
do tych materiałów, to można się z tymi materiałami 
zapoznać.

(minister K. Jurgiel)
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Inne sprawy, które podnieśliśmy, to sprawa gospo-
darowania genami, sprawa wydzierżawiania koni za 
granicę. I w tym zakresie w związku z niegospodar-
nością zostało skierowane doniesienie do prokuratury. 
Tak więc doniesienie do prokuratury dotyczyło niego-
spodarności, dotyczyło też sposobu gospodarowania 
końmi w zakresie wydzierżawiania za granicę. W opi-
nii ekspertów w ciągu 10–15 lat Polska utraciłaby 
monopol na bycie jednym z najlepszych państw, jeśli 
chodzi o hodowlę koni.

Szanowni Państwo, pan prezes, który stwierdził, 
że utracił zaufanie do tych panów, zapytał mnie, czy 
powinni zostać odwołani. Oczywiście pan prezes od-
powiada… Stwierdziłem, że takie argumenty, które 
zostały tutaj podane, świadczą o utracie zaufania 
i w związku z tym, zgodnie z odpowiednim artyku-
łem kodeksu spółek handlowych, wobec utraty zaufa-
nia panowie mogli zostać odwołani i zostali odwołani.

Tak że apeluję dzisiaj do senatorów Platformy 
Obywatelskiej: Panowie i Panie, zapoznajcie się z fak-
tami. Trochę godności. Bo wasze gospodarowanie 
różnymi sprawami naprawdę wyglądało bardzo źle. 
Przypominam, jak na lotnisku w Gdańsku premier 
i chyba prezydent ciągnęli linami samolot, który pi-
lotował aferę Amber Gold, i inne jeszcze sprawy.

Naprawdę, Panie Senatorze, niech pan trochę po-
myśli, co pan mówi, i wtedy pan będzie dokonywał 
oceny działań. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
(Senator Robert Dowhan: Panie Marszałku, Panie 

Marszałku…)
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie sprawozdania.

(Senator Robert Dowhan: Panie Marszałku!)
Tak, słucham.
(Senator Robert Dowhan: Panie Marszałku, czy 

możemy się odnieść do słów pana…)
(Senator Kazimierz Kleina: Włącz mikrofon.)
(Senator Robert Dowhan: Jest włączony. Czy mo-

żemy się odnieść do wystąpienia pana ministra…)
(Głos z sali: Nie można, zakończyła się dyskusja.)
(Senator Jan Dobrzyński: To na piśmie.)
(Senator Robert Dowhan: …ponieważ nie było 

nam to dane wcześniej? Pan minister przyszedł na 
sam koniec procedowania punktu i chcielibyśmy do-
stać przynajmniej te 5 minut na…)

(Głos z sali: Nie można, nie ma takiego trybu.)
Legislatorzy podpowiadają mi, że nie ma takiego 

trybu. Czy tak?
(Głos z sali: Dyskusja jest zakończona.)
Dyskusja jest zakończona.
(Senator Robert Dowhan: Może w drodze repliki?)
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z ochroną miejsc pracy oraz ustawy o ochronie 
roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 162, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 162 A.

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

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

siedzenia Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, która w dniu 10 maja 2016 r. praco- maja 2016 r. praco-maja 2016 r. praco- r. praco- praco-
wała nad nowelizacją ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 
oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych 
w razie niewypłacalności pracodawcy. W związ-
ku z tym, że jest to projekt poselski, na posiedze-
niu komisji projekt przedstawiała pani poseł na 
Sejm Bożena Borys-Szopa, a rząd reprezentował 
wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej 
Stanisław Szwed.

Istotą proponowanych zmian jest dostosowanie 
obowiązującej ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z ochroną miejsc pracy do stanu prawne-
go, który obowiązuje w związku z wejściem w życie 
z dniem 1 stycznia bieżącego roku przepisów ustawy 
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. 
Nowelizacja zakłada również usunięcie oczywistej 
omyłki pisarskiej w ustawie o ochronie roszczeń pra-
cowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Jeżeli chodzi o art. 1 nowelizacji, to w związku 
z faktem, że za sprawą ustawy – Prawo restruk-
turyzacyjne doszło do wyodrębnienia uregulowań 
dotyczących postępowania upadłościowego i postę-
powań restrukturyzacyjnych do oddzielnych aktów 
prawnych, niezbędne jest zastąpienie odesłań do 
przepisów ustawy – Prawo upadłościowe i napraw-
cze odesłaniami do przepisów ustawy – Prawo upa-
dłościowe.

(minister K. Jurgiel)
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W art. 2 przedstawionej nowelizacji zmieniamy 
art. 23 ust. 11 ustawy o ochronie roszczeń pracow-
niczych w razie niewypłacalności pracodawcy, czyli 
dokonujemy korekty błędnego odesłania.

Ustawa została uchwalona przez Sejm na siedem-
nastym posiedzeniu Sejmu, a za jej przyjęciem głoso-
wało 440 posłów, nie było głosów przeciw, 2 posłów 
wstrzymało się od głosu.

Opinia zarówno rządu, jak i Biura Legislacyjnego 
co do proponowanych zmian jest pozytywna. Również 
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na 
swoim posiedzeniu przyjęła nowelizację jednogłośnie. 
W związku z tym ja także rekomenduję Wysokiej Izbie 
przyjęcie niniejszej nowelizacji w proponowanym kształ-
cie.

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? Nie.

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

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Witam pana ministra Stanisława Szweda, witam 

serdecznie, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Nie ma takiej 
potrzeby.)

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? Nie.

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

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

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
piątego porządku obrad: ustawa o szczególnych 
zasadach wykonywania niektórych zadań z za-
kresu informatyzacji działalności organów ad-
ministracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli 
skarbowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 160, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 160 A.

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

Senator Sprawozdawca  
Jacek Włosowicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Postaram się przedstawić państwu sprawozda-

nie, omówię je w 5 punktach. W pierwszym punkcie 
w kilku słowach powiem o sytuacji, o tym, jak wy-
gląda sprawa, która ma podlegać regulacji, w drugim 
powiem o celu ustawy, który wynika ze stanu obec-
nego, w trzecim przedstawię metodę, której wyboru 
dokonano, w czwartym powiem o opiniach, jakie 
otrzymała komisja, a w piątym – o decyzji komisji.

Po kilku latach od wprowadzeniu podatku VAT 
w Europie okazało się, że są z tym związane pewne 
niedogodności. Te niegodności to była również nie-
stety działalność przestępcza. Wykorzystywano luki 
w prawie, które prowadziły do wielkich niedoborów 
w poborze tego podatku. W związku z tym, by temu 
zapobiec, wprowadzane są różnego rodzaju zmiany. 
Taka zmiana została dokonana również w naszym 
kraju w poprzedniej kadencji. Myślę tu o wprowa-
dzeniu w odniesieniu do niektórych sektorów tzw. 
odwróconego VAT.

Aby temu zapobiec, wprowadza się właśnie tę 
regulację, tę ustawę. Ma ona na celu opracowanie 
zarówno nowych ram prawnych, jak i realizację od-
powiednich systemów teleinformatycznych, które by 
wspierały wykrywanie naruszenia prawa podatkowe-
go. Taki jest cel tej ustawy.

Niektóre kraje już przed nami zastosowały tego 
rodzaju metody, bo też mają tego typu problemy z po-
datkiem VAT. Pierwsza była Portugalia, kolejne kraje 
poszły jej śladem, także nasi sąsiedzi południowi, 
Słowacja dokonała takiego wyboru.

Oczywiście są różne drogi – przechodzę do 
punktu trzeciego wypowiedzi – realizacji tego za-
dania. Może to organ administracji państwowej, 
ministerstwo zrobić swoimi siłami, może zamówić 
taki program na rynku. U nas została zapropono-
wana, wybrana trzecia metoda – stworzenie spółki 
celowej. Prace nad tym rozwiązaniem ruszyły już 
w zeszłej kadencji. W październiku zeszłego roku 
minister Szczurek, gdy jeszcze był ministrem, mó-
wił o wyborze koncepcji. Teraz nam ją przedsta-
wiono. Ma zostać powołana spółka celowa, jedno-
osobowa spółka Skarbu Państwa w postaci spółki 
z o.o. Zostanie jej zlecone opracowanie takiego 
systemu. Ma to trwać mniej więcej 2 lata, niecałe 
2 lata, tak aby w przyszłym roku, w roku 2017 ten 
system był gotowy do wprowadzenia.
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Podczas posiedzenia komisji oczywiście najwięcej 
czasu poświęciliśmy omówieniu tej metody, temu, 
dlaczego ta, a nie inna. Na razie nie ma w Europie 
potwierdzonych faktów, że akurat ta metoda jest lep-
sza niż inna. Z punktu A do punktu B można dojść 
różnymi drogami, u nas została wybrana i zapropo-
nowana taka droga.

Komisja otrzymała dwie opinie do niniejszego pro-
jektu. Jedna z tych opinii została przedstawiona przez 
generalnego inspektora ochrony danych osobowych, 
a druga to opinia Fundacji Panoptykon. W obydwu 
występuje jeden rodzaj zarzutu, mianowicie uważa 
się, że jest możliwość powstania niekonstytucyjności 
zapisów tej ustawy, ponieważ będzie ona naruszała 
art. 47 i art. 51.

Komisja podjęła decyzję o przyjęciu ustawy bez 
poprawek przy 1 głosie sprzeciwu. 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?

(Senator Robert Dowhan: Tak, Panie Marszałku.)
Senator Dowhan, bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy nie obawiamy się, że wypro-

wadzenie systemu poza resort będzie w jakiś sposób 
niebezpieczne, będzie rodziło jakieś podejrzenia o to, 
że te dane są w niepowołanych rękach albo że być 
może dojdzie do przechwycenia tych danych? Czy 
było to dyskutowane? Czy to w jakiś sposób będzie 
zabezpieczone?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Jacek Włosowicz:
Tak, rozmawialiśmy o tym. Stawialiśmy również 

panu ministrowi pytania o to, czy może dojść do takiej 
sytuacji. Umowa, która będzie podpisana pomiędzy 
ministerstwem a tą nową spółką, a także całkowita 
własność Skarbu Państwa w stosunku do tej spółki 
mają zapewnić, że dane te nie zostaną rozproszone. 
W opiniach, które przedstawiłem, takie znaki zapy-
tania również się pojawiały.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Panie Marszałku, Panie Senatorze, ja mam pyta-

nie, czy w czasie prac komisji nad tym projektem była 
szersza dyskusja o skuteczności stosowania w pol-
skim systemie podatkowym, jak również europej-
skim, odwróconego podatku VAT i zagrożeń z tego 
wynikających.

Senator Jacek Włosowicz:
Tak, pojawiały się, Panie Senatorze, takie głosy. To 

jest o wiele szersza dyskusja niż tylko w stosunku do 
przedstawionego projektu. Europa wybrała kiedyś sys-
tem polegający na tym, żeby wprowadzać podatek od 
wartości dodanej. Argumenty były takie, że nie jest on 
tak toporny jak podatek obrotowy, którym np. posłu-
gują się Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. O ile 
w Ameryce trwa dyskusja, czy wprowadzić VAT, o tyle 
u nas jest wiele rozważań o tym, czy, powiedziałbym, 
nie wyjść z VAT. Wyjście z VAT jako takie w systemie 
prawnym europejskim, który poprzez dyrektywy rów-
nież nas dotyczy, nie jest możliwe, natomiast jeżeliby 
wprowadzić docelowo odwrócony VAT w całym sys-
temie, to mielibyśmy de facto jakby podatek obrotowy. 
Inicjatywy zarówno w innych krajach, jak i u nas, np. 
w zeszłej kadencji, o których pan senator zapewne 
wie, bo był uczestnikiem tego procesu legislacyjnego, 
wskazują, że on jest skuteczny. Czy jednak istnieje 
możliwość wprowadzenia odwróconego VAT w całym 
systemie? Sądzę, że pan minister mógłby na to pytanie 
szczegółowo odpowiedzieć.

(Senator Jarosław Rusiecki: Dziękuję.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o kolejne pytania.
Pan senator Dowhan, bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Czy to prawda, Panie Senatorze Sprawozdawco, 

że kapitał nowej spółki wyniesie 5 milionów zł? Czy 
przy takim kapitale uda się zbudować cokolwiek sen-
sownego, żeby można było marzyć o tym, aby były 
większe wpływy do budżetu ze ściągalności chociaż-
by podatku VAT?

Senator Jacek Włosowicz:
Już odpowiadam. Powiem najpierw, bo tego pań-

stwu nie powiedziałem, że ta spółka celowa została 
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zaproponowana, ponieważ sytuacja jest… Dlaczego 
to nie jest robione siłami ministerstwa? Argumenty 
za tym są, jak sądzę, typowo praktyczne, realne, ży-
ciowe. Zatrudnienie informatyków o odpowiednich 
umiejętnościach, którzy by sprawnie i w odpowied-
nim czasie wykonali to zadanie, przekracza możliwo-
ści finansowe ministerstwa w sensie… Chodzi o wy-
sokość pensji na poszczególnych etatach. Specjaliści 
z tej dziedziny po prostu nie podejmą się pracy w mi-
nisterstwie za zaproponowane stawki.

Tak, potwierdzam, że jest proponowany 5-milio-
nowy kapitał. Co do szczegółów, powiedziałbym, 
późniejszego trwania tej spółki, to sądzę, że pan 
minister będzie mógł uszczegółowić odpowiedź na 
pańskie pytanie.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o pytania.
Pan senator Dowhan jeszcze raz. Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Ja mam jeszcze jedno pytanie, zapomniałem od 

razu zadać. Czy zakładacie sobie państwo jakiś prze-
dział czasowy?

Senator Jacek Włosowicz:
Tak, przyszły rok, dokładniej jesień przyszłego 

roku, jeżeli dobrze pamiętam. Ja odebrałem to tak, 
że jeżeli wspomniany system będzie gotowy na je-
sieni przyszłego roku, to wtedy – to jest oczywiście 
moja interpretacja – możliwość jego implementacji 
do życia gospodarczego byłaby pewnie od 1 stycznia 
2018 r. Ale to jest, powtarzam, moja indywidualna 
interpretacja.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, krótkie pytanie: 

dlaczego nie zapisano w tekście ustawy, że to jest 
spółka jednoosobowa i że udziały są niezbywalne?

(Senator Kazimierz Kleina: Skarbu Państwa.)

Senator Jacek Włosowicz:
W tekście ustawy chyba jest zapisane, o ile dobrze 

pamiętam, że będzie to spółka Skarbu Państwa. Art. 5 

stanowi, że Skarb Państwa… Nie, zaraz, zaraz… 
Panie Senatorze, w tym momencie nie potrafię panu 
odpowiedzieć na to pytanie. Sądzę, że…

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Panie Senatorze, czy może na to pytanie odpowie-

dzieć pan minister?
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, tak.)
(Senator Jacek Włosowicz: Tak, tak, jeśli pan se-

nator by się nie pogniewał, to scedowałbym...)
(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze, dobrze.)
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, Panie Senatorze Sprawozdawco, 

w takim razie, jak rozumiem, kiedy wspomniane pro-
jekty informatyczne, o których pan mówił, zostaną 
wykonane… Mówimy tu o jesieni przyszłego roku. 
Spodziewam się, że wszystkie procedury trochę będą 
trwały. Jak rozumiem, ta spółka celowa jest powołana 
tylko w określonym celu…

(Senator Jacek Włosowicz: Tak.)
…że jej zadaniem będzie wspomniany projekt 

informatyczny, zakończenie tego działania. Czy jest 
określony jakiś termin – jeśli założyć, że wspomniane 
projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku – do 
kiedy ta spółka celowa będzie funkcjonować?

Senator Jacek Włosowicz:
Tak, ma ona działać do tego momentu, później 

zostanie rozwiązana. A bieżące… Bo wiadomo, że 
system, który powstanie, tak jak każdy, będzie po-
trzebował bezpośredniego nadzoru, zmian, bo życie 
na pewno wniesie jakieś nowe elementy. I to już przej-
dzie na Ministerstwo Finansów.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Czyli, jak rozumiem, nie może pan podać kon-

kretnej daty, nie może pan powiedzieć, że to będzie 
2018 r., 2019 r…

Senator Jacek Włosowicz:
Nie. Na posiedzeniu komisji dowiedzieliśmy się, 

że zamierzenie jest takie, żeby wspomniany system 
był gotowy w 2017 r. A, tak jak mówiłem, ja sobie 
prywatnie dopowiedziałem, że… No, rozwiązania 
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podatkowe przeważnie powinny być wprowadzane 
od pełnych lat. Tak więc moja interpretacja jest taka, 
że to będzie pewnie od 1 stycznia 2018 r. Ale czy tak 
będzie, to pan minister może potwierdzić lub zde-
mentować.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jacek Włosowicz: Dziękuję, Panie 

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

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

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu? Serdecznie witam pana ministra 
Leszka Skibę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję za zajęcie się tą sprawą. 

Omawiana tu ustawa jest bardzo ważna z punktu 
widzenia finansów publicznych, ponieważ jej celem 
jest po prostu stworzenie, tak jak mówił pan senator, 
spółki celowej, a ta spółka celowa ma przygotować 
instrument informatyczny, który w skrócie można 
nazwać centralnym rejestrem faktur. I rzeczywiście 
wszystkie te wątpliwości, które się pojawiły i pewnie 
pojawią się też w pytaniach, wzięliśmy pod uwagę. 
Część wątpliwości dotyczy chociażby operacyjności, 
tzn. tego, z jakiego powodu wybrano właśnie taką 
formę stworzenia tego instrumentu informatyczne-
go. Odpowiedź jest dosyć prosta: ten rodzaj operacji, 
jednorazowe przygotowanie instrumentu informa-
tycznego, jakim jest centralny rejestr faktur, jest za-
biegiem nadzwyczajnym, jednorazowym w takim 
znaczeniu, że w pewnym momencie ta budowa się 
skończy, a następnie ten projekt, to rozwiązanie in-
formatyczne pojawi się, zostanie zaimplementowane 
do Ministerstwa Finansów, w związku z czym spółka 
celowa zostanie rozwiązana; to jest planowane na rok 
2018. No ale żeby sprawniej, szybciej przygotować to 
rozwiązanie… 

Tempo prac jest ważne dlatego, że luka szacowa-
na przez chociażby Komisję Europejską, jeśli chodzi 
o wpływy z podatku VAT, sięga 40 miliardów zł. 
Dzieląc tę kwotę na każdy miesiąc, można powiedzieć, 
że każdy miesiąc opóźnienia – oczywiście zakładając 
taką efektywność tego projektu – to około 3 miliardy zł 

mniej wpływów podatkowych. Pod tym względem, 
z tej perspektywy na tę sprawę patrząc, czas ma zna-
czenie. Trudno jest, można powiedzieć, analizować, 
nie brać pod uwagę kwestii czasu z tego powodu, że 
z każdym miesiącem wiąże się aż tak wysoka kwo-
ta. Założeniem ministra finansów było to, żeby ten 
produkt, to rozwiązanie informatyczne powstało jak 
najszybciej, żeby jak najszybciej służyło zwiększa-
niu wpływów podatkowych. I z tego powodu spółka 
celowa została uznana za rozwiązanie gwarantujące 
jakość, ale też tempo prac, które jest istotne. Stąd 
właśnie pomysł na stworzenie takiego rozwiązania 
wydaje się najlepszy. Dlatego nie opieramy się na wie-
lomiesięcznym, a czasami na wieloletnim tworzeniu 
takiego rozwiązania poprzez np. instytucje publiczne, 
bo widzimy, obserwując doświadczenia ostatnich lat, 
że instytucje publiczne, ministerstwa ciężko, z trudem 
radzą sobie z tworzeniem projektów informatycznych. 
I to doświadczenie pokazuje, że gdyby tak naprawdę 
wrócić w stare koleiny, to nie wiadomo, czy do końca 
kadencji cokolwiek by powstało, a to jest na tyle ważne, 
że musi to powstać szybko. 

Są projekty informatyczne, które były realizowane 
w Ministerstwie Finansów, choćby projekt e-Podatki. 
Doświadczenia z realizacji tych projektów, obserwa-
cje, jak to wygląda w praktyce, pokazują, że powtó-
rzenie tej drogi będzie oznaczać od razu skazanie 
się na porażkę, tzn. powtórzenie tej drogi… Chodzi 
o to, że te ograniczenia, można powiedzieć, trochę 
administracyjno-urzędnicze, trochę dotyczące wy-
sokości płac na relatywnie dosyć krótki okres… To 
są te czynniki, które powodują, że trzeba w całkiem 
odmienny sposób popatrzeć na to rozwiązanie, że 
trzeba przyjąć, można powiedzieć, radykalne roz-
wiązanie, czyli nadzwyczajne rozwiązanie, żeby cel 
rzeczywiście został osiągnięty, a tym celem jest stwo-
rzenie w szybkim tempie – w fazie testowej w 2017 r., 
a w fazie operacyjnej w 2018 r. – centralnego rejestru 
faktur. Może na tym zakończę. Podejrzewam, że po-
jawią się jeszcze pytania.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pewnie będą pytania.
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 chce zadać pytanie?
Proszę o zadanie pytania pana senatora 

Grabowskiego.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, ja chciałbym 

skorzystać z okazji i zapytać, bo tutaj kilka pytań nie-

(senator J. Włosowicz)
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jako wiązało się z powołaniem spółki celowej, a py-
tania senatorów opozycji dotyczyły harmonogramu 
prac. Czy pan minister może przedstawić taki w miarę 
wiążący harmonogram prac tej spółki, jeśli chodzi 
o przygotowanie, jak pan minister zwrócił uwagę, 
wersji testowej oprogramowania, jak rozumiem, łą-
czącego bazy danych poszczególnych podmiotów, 
szeroko pojętego systemu podatkowego? Następnie 
chodzi o fazę… Czy spółka będzie jeszcze istnieć 
w fazie testów oprogramowania? I czy spółka będzie 
istnieć na etapie obsługi finalnego oprogramowania? 
Kiedy Ministerstwo Finansów planuje zakończenie 
bytu, rozwiązanie spółki? Prosiłbym, żeby taki pełny 
harmonogram pan minister przedstawił. Myślę, że to 
by dość dużo wyjaśniło i takie pytania być może już 
nie będą się powtarzać. Dziękuję.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dziękuję bardzo.
Plan jest taki, że po przyjęciu ustawy, mam na-

dzieję, w najbliższych dniach, po jej podpisaniu 
przez pana prezydenta i publikacji, w kolejnych 
dniach, najpóźniej 1 czerwca – prawdopodobnie to 
się wydarzy w okolicach 1 czerwca – zostanie podpi-
sana umowa spółki, czyli spółka zostanie utworzona. 
Później, już po podpisaniu, jest moment operacyjny, 
w którym spółka jest de facto tworzona i zaczyna 
funkcjonować, i są pierwsze… W drugiej połowie 
bieżącego roku będą podejmowane decyzje dotyczą-
ce zatrudnienia osób, współpracy z firmami, które 
mogą przygotować w miarę sprawnie jakieś mniej 
istotne komponenty, decyzje dotyczące zakupu sil-
nika bazy danych – to jest istotny element – czyli 
takiego instrumentu, który jest uniwersalny, wystan-
daryzowany i jest możliwość kupienia go po prostu 
od firmy, jest to znacznie szybsze niż stworzenie 
własnego oprzyrządowania do bazy danych. I jed-
nocześnie osoby zatrudnione w spółce będą przy-
gotowywać to, co jest najważniejsze, czyli ten drugi 
element, drugi moduł informatyczny, taką nakładkę 
analityczną, umożliwiającą analizę bazy danych, 
która pozwoli na wyciągnięcie wszelkich informacji 
i wniosków z tej bazy danych. 

To, co jest wpisane w ustawie, czyli dostęp do baz 
danych, jest też istotne z tego względu, że konieczne 
jest przygotowanie w tym okresie podłączenia tego 
modułu bazy danych do baz danych, które już funk-

cjonują w Ministerstwie Finansów, co jest związane 
z funkcjonowaniem… Zbiory danych muszą być po-
łączone, analizowane. I doświadczenie pokazuje, że 
to też może trochę potrwać, ale nie będzie to trwało 
bardzo długo. Generalnie chodzi o to, że pewne zbio-
ry danych muszą być przyporządkowane, powiedz-
my, po kategoriach związanych z typem firmy czy 
z jakąś identyfikacją firmy, tak żeby… W gruncie 
rzeczy problem polega na tym, że mamy do czynienia 
z wieloma bazami danych w Ministerstwie Finansów, 
więc żeby baza danych funkcjonowała poprawnie, 
żeby rzeczywiście była później dobrze analizowana, 
po prostu musi być pewnego rodzaju transparentność 
i przejrzystość, jeśli chodzi o dopasowanie danych. 
No więc tak: budowa bazy danych, kupno bazy da-
nych, później zassanie do niej tych wszystkich danych 
pochodzących z baz danych, które są w ręku ministra 
finansów, i nakładka analityczna – w tym momencie 
tak ten projekt powinien wyglądać. 

Nakładka analityczna jest rozwiązaniem trud-
nym, bo wymaga czegoś więcej niż prostych ope-
racji informatycznych, tutaj jest potrzebne wsparcie 
merytoryczne ze strony Ministerstwa Finansów, to 
znaczy trzeba wyznaczyć.… Ta nakładka analitycz-
na, ten moduł informatyczny powinien pozwalać 
na wyciągnięcie wniosków z pewnych zachowań 
firm. Jeżeli mamy zidentyfikowany pewien wzór 
zachowań firm – czy kilka wzorów, czy kilkana-
ście, czy ileś tam – to możemy stwierdzić, że np. 
słup w karuzeli podatkowej zachowuje się w dany 
sposób. Przez to, że ta nakładka analityczna potrafi 
stworzyć pewnego rodzaju wzorce zachowań, ko-
lejne dane, które będą się pojawiać… Baza będzie 
funkcjonowała w taki sposób, że będzie pozwalała 
Ministerstwu Finansów na to, że jak w przyszłości 
będą zasysane kolejne dane, to od razu można bę-
dzie ustalić w przypadku nowych firm, czy pasują 
do określonego wzorca, i jeśli tak, to będzie wska-
zanie do kontroli skarbowej. I w szybkim tempie, 
mam nadzieję, w ciągu 5 minut jest identyfikacja, 
że dana firma jest, można powiedzieć, w sferze 
zagrożenia, tzn. wiadomo, że należy tej firmie się 
przyjrzeć. Generalnie o to chodzi. Tak naprawdę 
ten centralny rejestr faktur jest instrumentem, któ-
ry może być realnie użytkowany tylko i wyłącznie 
w Ministerstwie Finansów z tego powodu, że on 
później będzie użytkowany przez aparat skarbowy, 
aby właściwie, efektywnie i szybko wskazywać te 
firmy, które są przestępcze. Chodzi o to, aby tam 
w jak najszybszym tempie się udać i zmniejszyć 
skalę strat Skarbu Państwa, jeśli chodzi o działal-
ność przestępczą. A więc czynnik ludzki jest pod 
tym względem niesamowicie ważny. 

Powiem tak: te pół roku, które teraz mamy, od 
1 czerwca, to jest czas, w którym ta firma musi za-
cząć się przygotowywać, musi dokonać zakupów, 
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musi podjąć się stworzenia rozwiązania informa-
tycznego. Liczymy, że w pierwszej połowie 2017 r. 
rozpocznie się faza testowa. Tzn. już teraz coś jest, 
w takim sensie, że są już jakby udrożnione kanały, 
jest baza danych, a w tej bazie są dobrze ulokowane 
dane z Ministerstwa Finansów i to wszystko do-
brze pracuje. Są już pierwsze próby. Generalnie jest 
stworzona nakładka analityczna, ale ta nakładka 
analityczna to jest właśnie, można powiedzieć, ta 
esencja wiedzy ludzi, którzy znają się na sposobach 
prowadzenia działalności przestępczej, w związku 
z tym najwięcej czasu może zabrać to, aby rzeczy-
wiście dobrze stworzyć tę nakładkę analityczną, ten 
drugi moduł. Liczymy na to, że mniej więcej w dru-
giej połowie 2017 r., kiedy będzie faza testowa, bę-
dzie chodziło właśnie o sprawdzanie, czy ten moduł 
działa poprawnie, co trzeba zmodyfikować; będzie 
seria prób i błędów, aby to rozwiązanie rzeczywiście 
funkcjonowało poprawnie. 2018 r. to jest ten czas, 
w którym faza testowa się kończy. Zakładamy, że 
w 2018 r. będziemy już mieli przekonanie, że jest 
to dobrze funkcjonujący moduł informatyczny, że 
nakładka analityczna dobrze wskazuje firmę i dia-
gnozuje, która firma jest firmą przestępczą, a która 
uczciwą. W trakcie 2018 r. po prostu powinniśmy 
już mieć pełne przekonanie, że działa to poprawnie, 
że prace są zakończone, że spółka jest rozwiązana. 
Taki mniej więcej jest harmonogram.

Oczywiście pracujemy jeszcze nad harmono-
gramem, żeby uściślić, które to będą miesiące. Ten 
harmonogram będzie, można powiedzieć, zaakcep-
towany w momencie, w którym zostanie stworzona 
umowa spółki; wtedy minister finansów będzie mógł 
wyznaczyć władzom spółki dokładny harmonogram 
i po prostu wymagać w danym momencie określo-
nego tempa i określonych efektów. Czas jest istotny; 
z tego powodu ten harmonogram – określony przez 
ministra finansów w momencie, w którym spółka zo-
stanie stworzona – będzie wiążący dla władz spółki. 
Jednak są to pewne ramy, pozostaje jeszcze kwestia 
uściślenia, która część 2018 r. to jest właśnie mo-
ment oddania do użytkowania i ile czasu upłynie, 
zanim nastąpi pojawienie się pierwszych efektów tego 
prototypu, rozwiązania tego modułu analitycznego. 
Zakładam, że to połowa 2017 r., ale generalnie jest 
to pewien harmonogram. Zostanie on przedstawiony 
podczas tworzenia spółki.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Są 2 pytania pana senatora Czerwińskiego, które 

przeszły od sprawozdawcy.
Panie Senatorze, może poproszę o powtórzenie.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku, Panie Ministrze, pierwsze py-
tanie jest związane jakby z samą ideą, ale może to 
odsuńmy dalej. Z kolei to, które było kierowane do 
senatora sprawozdawcy, dotyczy tego, dlaczego… 
Przynajmniej ja nie znalazłem tu w tekście zapisu, że 
jest to spółka jednoosobowa i że udziały są niezby-
walne. To by nas po prostu uspokoiło. Posługujemy 
się kodeksem handlowym, a kodeks zezwala na zbycie 
udziałów. Gdzie tu jest zapisane, że nie będziecie 
zbywać tych udziałów?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Jeśli chodzi o spółkę jednoosobową, to jest… 

Tzn. dużo istotniejsze jest pytanie o niezbywalność 
udziałów spółki. W oryginalnym projekcie, który 
został przygotowany w Ministerstwie Finansów, był 
ten zapis. W trakcie konsultacji wewnątrzrządowych 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że 
ten zapis jest niezgodny z prawem europejskim, bo 
narusza swobodę działalności… narusza wolność go-
spodarczą w takim znaczeniu, że jest to ograniczenie 
nabywania. Nie ma takiej intencji ze strony ministra 
finansów, żeby tę spółkę sprzedać, ale otrzymali-
śmy informację, że formalnie nie można tego zapi-
sać, bo to będzie niezgodne z prawem europejskim. 
W związku z tym pozostaje tylko intencja i deklaracja 
ministra finansów. Po prostu dowiedzieliśmy się od 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że nie jest moż-
liwe to, by taki zapis utrzymać.

Senator Jerzy Czerwiński:
Ja bardzo przepraszam. Jeśli można, będę dopy-

tywał, Panie Marszałku, bo to…
(Wicemarszałek Grzegorz Czelej: Tak, tak, proszę.)
Przyznam się, że pan mnie w tej chwili nie uspo-

koił, Panie Ministrze, ale jeszcze bardziej zaniepokoił. 
Bo to by oznaczało, że zgodnie z prawem europej-
skim wszystko, co stworzymy, musi być otwarte na 
dowolną działalność zewnętrzną. Czyli jeśli stworzę 
spółkę, to mam obowiązek zbycia jej akcji? Proszę 
pana, prosiłbym, żeby pan tę opinię Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych w wersji pisemnej dostarczył 
do Senatu – dobrze? – jeśli to jest możliwe.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Oczywiście. Mamy taki dokument. Tak.
(Senator Jerzy Czerwiński: Macie taką opinię?)
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To znaczy to jest… Tylko proszę zwrócić uwa-
gę… Przepraszam, odpowiem. To nie chodzi o to, że 
należy zmusić podmioty do tego, żeby sprzedawały 
swoje akcje, udziały w akcjach, tylko chodzi o to, że 
stanowisko ministra spraw zagranicznych było takie, 
że w regulacji prawnej co do jakiegokolwiek podmio-
tu gospodarczego nie można stwarzać ograniczeń 
dla zbywalności i że takie ograniczenie zbywalności, 
takie formalne ograniczenie zbywalności jest właśnie 
złamaniem prawa europejskiego. Byliśmy zobowiąza-
ni do przyjęcia… Bo – tu przypominam – w naszym 
pierwotnym projekcie ten zapis zgodny z intencją 
pana senatora był. I w związku z tym oczywiście… 
Przedstawimy tę argumentację tak, żeby było to rze-
czywiście jak najbardziej jasne. Chciałbym powtórzyć 
i zaakcentować: to, że w oryginalnym projekcie ten 
zapis o niezbywalności był, przedstawia taką inten-
cję, że ta spółka jest spółką celową, ma przygotować 
czy jakby doprowadzić do osiągnięcia celu, czyli do 
stworzenia centralnego rejestru faktur. A gdy cel zo-
stanie osiągnięty – liczymy, że w 2018 r. – ta spółka 
zostanie rozwiązana. I tutaj żadna zbywalność nie 
powinna mieć miejsca, bo jakby nie taka jest intencja. 
Nie jest to spółka… Jest to działalność gospodarcza, 
a spółka ma się zająć czymś innym. I oczywiście 
lepiej to zagwarantować, niż słyszeć tylko deklaracje 
ministra finansów, ale niestety nie z naszej woli tego 
zapisu nie ma.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli mogę jeszcze… 

Dwa pytania.)
Przepraszam, ale może… Bo zgłaszał się też pan 

senator Kleina.
(Senator Jerzy Czerwiński: Aha, dobrze.)
Może zróbmy wymianę.
Pan senator Kleina. Proszę o pytanie.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, podczas dysku-

sji na posiedzeniu komisji myśmy w zasadzie więk-
szość wątpliwości wyjaśnili, a co do tych trudnych 
problemów, to jakoś znajdujemy dla nich zrozumie-
nie. Ale ja wówczas poprosiłem pana ministra tak-
że o informację – i nie usłyszałem jej tutaj, w pana 
wystąpieniu – o skutkach wprowadzonych regulacji, 
których celem było działanie na rzecz zapobiegania 
wyłudzaniu podatku VAT itd. Czyli te ustawy, któ-
re przyjęliśmy w poprzedniej kadencji, dotyczące 
odwróconego VAT, odpowiedzialności solidarnej… 
Jaki efekt przyniosły te ustawy? Czy we wpływach 

do budżetu państwa widać pozytywny skutek zmian 
dotyczących podatku VAT w związku z przyjęciem 
tych ustaw?

Druga wątpliwość, duża, najpoważniejsza, zgła-
szana podczas dyskusji na posiedzeniu komisji, to 
problem związany z ochroną danych osobowych. Ta 
sprawa była, że tak powiem, analizowana. Pan mi-
nister też zadeklarował, że jeszcze tę sprawę bardzo 
dokładnie przeanalizuje i zastanowi się, czy ten pro-
blem, na który zwraca uwagę Biuro Legislacyjne… 
czy nie należałoby zapisów jakoś inaczej zredagować, 
aby bardziej zanonimizować te dane, które otrzyma 
spółka. Czy według pana ten problem jednak tu nie 
występuje?

Ale najpierw ta pierwsza kwestia: skutki finanso-
we wcześniejszych regulacji.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o działania podejmowane w ostat-

nich latach w odniesieniu do VAT, to jest tu rodzaj 
tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia, ale też 
kaucji gwarancyjnej. Jeśli chodzi o odwrócone ob-
ciążenie, to tak naprawdę w trzech momentach wpro-
wadzono obciążenie dla różnych kategorii towarów: 
w roku 2011 to był złom i uprawnienia do emisji do 
powietrza gazów cieplarnianych; w roku 2013 to były 
dodatkowe towary z grupy „złom”, ale także niektóre 
inne odpady – miedź oraz szeroka gama wyrobów sta-
lowych, m.in. największa, najważniejsza grupa, czyli 
pręty stalowe; i w 2015 r. to jest złoto i elektronika, 
m.in. telefony komórkowe, smartfony, tablety, note-
booki, laptopy, konsole do gier, a także nieobrobione 
plastycznie metale nieżelazne. I to jest tak, że mamy 
do czynienia, można powiedzieć… 

Ogólnie rzecz biorąc, efekt wprowadzonego me-
chanizmu odwróconego obciążenia jest pozytywny. 
Oczywiście jest z tym związanych kilka problemów, 
bo odwrócone obciążenie funkcjonuje efektywnie 
w takiej sytuacji, w której ostatni sprzedający jest 
w 100% przekonany czy, można powiedzieć, nie ma 
żadnych wątpliwości, że trafia na konsumenta. Bo tak 
naprawdę rzeczywiście, można powiedzieć, kłopotem 
odwróconego obciążenia jest to, że jak ktoś sprzedaje 
towar drugiemu przedsiębiorcy, to VAT nie jest pła-
cony przez nabywającego, a jak towar sprzedawany 
jest ostatecznemu konsumentowi, to ten konsument 
powinien zapłacić za towar z VAT. I istnieje zjawisko 
podszywania się konsumentów pod firmy. W takim 
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sensie to jest, można powiedzieć, luka w mechani-
zmie odwróconego VAT, i nie może być to jednak 
do końca antidotum na problem VAT. Ogólnie rzecz 
biorąc, w tych kategoriach dóbr w jakimś sensie ten 
problem jest rozwiązany z tego powodu, że konsumen-
ci generalnie rzadko kiedy kupują pręty stalowe czy 
złom. Szczególnie tutaj są pewne próby usprawnienia, 
wskazujące na pewien limit, który stwarza nadzieję, że 
konsumenci rzeczywiście nie kupują tych dóbr powy-
żej takiego limitu, i w związku z tym podszywanie się 
pod firmę jest mniej prawdopodobne. Ale generalnie to 
rozwiązanie, to odwrócone obciążenie dało rezultaty.

Mamy kilka analiz. Największą zamówioną przez 
Ministerstwo Finansów jest opracowanie z drugiej po-
łowy ubiegłego roku przygotowane przez CASE; to taka 
dosyć szeroka analiza, która dotyczyła oceny szczegól-
nie tej części wprowadzonej w 2013 r., czyli „pręty sta-
lowe i złom”. I szacunki są takie: efekt jest szacowany 
na 432 miliony zł. Czyli wpływ, jeśli chodzi o wpływy 
z podatku VAT w tych obszarach, jest pozytywny. Można 
powiedzieć, że z drugiej strony jest świadomość tego, że 
te karuzele podatkowe, te grupy przestępcze przechodzą 
w wyniku rozwiązań przyjętych w jednym obszarze do 
drugiego obszaru. Tak więc to jest tak, można powiedzieć, 
że w przypadku jednego towaru sytuacja się poprawi, 
a w przypadku drugiego – pogorszy się. Ale generalnie 
per saldo widać nieznaczną poprawę, co oznacza tak na-
prawdę, że rzeczywiście w sytuacjach nadzwyczajnych 
jest to rozwiązanie korzystne. Z tym że to jest trochę taka, 
można powiedzieć, zabawa w kotka i myszkę polegająca 
na tym, że pojawia się nowy problem… I słyszymy wła-
śnie o skargach ze strony przedsiębiorców, którzy widzą 
pojawienie się nadmiernie tanich towarów w niektórych 
obszarach. Z tego powodu tym bardziej te rozwiązania, 
o których dzisiaj rozmawiamy, czyli taka systemowa 
zmiana, są istotne.

W jakimś sensie jest tą instytucją rozwiązanie, 
które było wprowadzone, czyli rozszerzenie odpo-
wiedzialności solidarnej. To z jednej strony ma ne-
gatywne konsekwencje dla przedsiębiorców, którzy 
widzą, że przypadkowo mają transakcję z przedsię-
biorcą, który jest przestępcą, i solidarna odpowie-
dzialność oznacza, że ponoszą, można powiedzieć, 
konsekwencje działalności przestępczej kogoś, o kim 
nie wiedzieli i kogo nie mogli podejrzewać, że jest 
przestępcą. To oznacza tak naprawdę, że jest to roz-
wiązanie niepopularne; z tego powodu nie jest też 
preferowane w Ministerstwie Finansów. Generalnie 
jakaś forma działań prewencyjnych w tym obsza-
rze była widoczna, ale jednocześnie były negatywne 
efekty dla uczciwych przedsiębiorców, którzy nie 
z własnej winy mają pewne problemy, bo po prostu 
mają jakieś transakcje z przestępcami. No, to jest 
sprawa na tyle poważna, że stwarza duże wątpliwo-

ści, czy rzeczywiście ten instrument jest użyteczny. 
Kaucje gwarancyjne również pozwalają rozwiązać 
część problemów, i generalnie to rozwiązanie jest 
uznawane za korzystne. Ale tak naprawdę nie są to, 
można powiedzieć, rozwiązania systemowe, i to jest 
ich największa słabość. Chociaż zwracam uwagę, że 
przyniosły one pewien efekt.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rusiecki, proszę.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pan minister rozwiał część moich wątpliwości. Bo 

chciałbym właśnie powiedzieć o stosowaniu odwró-
conego VAT z punktu widzenia mieszkańca miasta, 
gdzie jest huta stali i gdzie, po pierwsze, stal jest pro-
dukowana ze złomu, po drugie, produkuje się głównie 
właśnie stal zbrojeniową, niezbędną w budownictwie. Ja 
chciałbym zapytać o taki kontekst… Bo, po pierwsze, 
decyzja ministra finansów z początku roku, która spo-
wodowała, że dalej stosuje się odwrócony VAT, jakby 
uspokoiła całe środowisko hutnicze. Po drugie jednak, 
pojawiały się wśród ekspertów dyskusje, że należy… Ja 
właśnie pytałem pana senatora sprawozdawcę, jaka jest 
skuteczność stosowania odwróconego podatku VAT, 
i miałem na myśli to, czy należy z niego zrezygnować, 
czy raczej jest aktualnie dominacja takiego myślenia, 
żeby jednak go stosować, bo rodzi to pewne pozytyw-
ne rozwiązania. Chodzi mi tu o zmiany, które były 
wprowadzane w ostatnich latach. I pytanie jest takie… 
W przemyśle hutniczym, gdzie się uczciwie produkuje 
i uczciwie sprzedaje, jest oczekiwanie właśnie na dalsze 
uszczelnienie. Czy system informatyczny, o którym tu 
mowa, umożliwi je na tyle skutecznie, że nie będzie już 
dochodziło do takich drastycznych sytuacji?

No i jest też pytanie, jak to wszystko wpłynie 
na poprawę dochodowości i na budżet państwa. Bo 
mam nadzieję, że właśnie to jest też bardzo ważne 
zastosowanie wspomnianego narzędzia, że będzie 
ono pozytywnie wpływało na zwiększenie dochodów 
do budżetu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Proszę o odpowiedź. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba:
Dziękuję bardzo.
Tak, mamy świadomość, że odwrócone obciążenie 

we wspomnianych obszarach działa i rzeczywiście nie 
ma powodu, żeby do czasu wprowadzenia rozwiązania 
systemowego… Bo założenie jest takie, że nowe meto-
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dy, które… Prace nad rozwiązaniami informatycznymi 
są prowadzone w większości krajów europejskich. I tak 
naprawdę głównym problemem związanym z VAT, jak 
generalnie można powiedzieć, jeśli spojrzy się na VAT 
strukturalnie, jest problem zerowej stawki w eksporcie 
i imporcie, a jednocześnie dosyć duża łatwość, jeśli 
chodzi o handel w obrębie Unii Europejskiej. To jest 
tak, że oszustwa w zakresie VAT odbywają się zarów-
no w operacjach eksportowych, jak i importowych. 
Wspomniana zerowa stawka jest właśnie taką luką, 
taką, można powiedzieć, dziurą ogólnie w systemie 
podatku VAT. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia 
z handlem wspólnotowym. Bo, proszę zauważyć, na 
granicach celnych, w odniesieniu do kontroli towa-
rów na granicach z krajami spoza Unii Europejskiej 
taki problem tak naprawdę nie występuje albo wystę-
puje w ograniczonym stopniu. Tak naprawdę to jest 
problem w handlu wewnątrzwspólnotowym, problem 
tej właśnie zerowej stawki VAT. Komisja Europejska 
stara się rozwiązać ten problem, ale… Przepraszam, 
tak trochę szerzej odpowiem na pytanie pan senatora. 
Komisja zwraca uwagę na konieczność reform w po-
datku VAT, zwraca nawet uwagę na to, że docelowo 
powinna nastąpić likwidacja zerowej stawki. Miesiąc 
temu Komisja Europejska przygotowała taki doku-
ment, który określiła mianem action planu, czyli planu 
działań, zmierzający właśnie we wspomnianym kie-
runku. I rzeczywiście to wygląda obiecująco. 

Zwróciłbym jednak uwagę na jeden problem: że 
taka zmiana wymaga niesamowitego usprawnienia ad-
ministracji podatkowej. Bo towar, który eksportowany 
jest z kraju o niskiej jakości administracji publicznej 
do kraju mającego wyższą jakość administracji pu-
blicznej… Taka operacja wiąże się z tym, że każdy 
kraj, można powiedzieć, zbiera VAT na wszystkich 
etapach, gdy wartość dodana rośnie, i następnie jest to 
przekazywane właśnie do kraju końcowej konsumpcji. 
W sytuacji – wrócę do przykładu, o którym mówiłem 
– kiedy mamy do czynienia z krajem o niskiej efek-
tywności administracji, gdzie jest, powiedzmy, wyższy 
wskaźnik szarej strefy itd., to taki kraj nie zbiera peł-
nego VAT, żeby przekazać go do kraju finalnej kon-
sumpcji, czyli kraju o wyższej jakości administracji. 
A w drugą stronę to już działa. W związku z tym to jest 
taki logiczny argument, który pojawia się podczas dys-
kusji w grupach roboczych zrzeszających urzędników 
z ministerstw finansów różnych krajów, mianowicie 
taki, że warunkiem rozwiązania tego problemu jest 
usprawnienie administracji skarbowej w krajach, które 
są uznawane za mało efektywne.

Teraz pytanie, czy to nastąpi szybko. Mogą być 
co do tego pewne wątpliwości, co oznacza tak na-
prawdę być może konieczność dokonania usprawnień 
informatycznych. Czyli mamy tak naprawdę pewien 

dylemat. Pojawia się tu taki wniosek, że w momencie, 
w którym administracje będą już na tyle efektywne, 
obdarzone rozwiązaniami informatycznymi szyb-
ko wskazującymi firmy, które oszukują, ten zerowy 
VAT nie będzie już tak bardzo potrzebny, bo już ten 
problem się trochę czy w dużym stopniu, można po-
wiedzieć, rozwiąże. Generalnie sądzimy, zwracamy 
uwagę na to, że tak naprawdę te cele są bardzo od-
ległe i te korzyści są bardzo warunkowane, bardzo 
uzależnione od niesamowitego wysiłku nie tylko ad-
ministracji polskiej, ale też zagranicznej.

W związku z tym należy sobie radzić w tych wa-
runkach, które są. Nie mamy zbyt optymistycznego 
podejścia, że coś się zmieni w regulacjach dotyczą-
cych VAT w Europie szybko, szczególnie że dyrekty-
wa o VAT wymaga jednomyślności. Odwrócony VAT 
jest pewnym rozwiązaniem, ale czasowym. Jednak 
najważniejsze są rozwiązania systemowe, czyli stwo-
rzenie takiego instrumentu, w którym efektywna 
administracja jest w stanie szybko zlokalizować te 
firmy, które są.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów, na co warto 
zwrócić uwagę, pracuje nad rozwiązaniami, które 
pojawią się już niedługo – jeszcze w tym miesią-
cu zostaną przekazane do prac wewnątrzrządowych 
– których celem jest doprowadzenie do tego, żeby 
w jakimś sensie uszczelnić tę kategorię firm, które są 
VAT-owcami. Obecne łatwe wejście, nadmiernie ła-
twe wejście do grupy firm VAT-owców rodzi pokusę, 
bo łatwo jest stworzyć słup, a później pojawiają się te 
wszystkie problemy, chociażby w branży hutniczej. 
W związku z tym jest konieczność podjęcia takich 
praktycznych działań ze strony administracji.

Ażeby jednak administracja mogła szybko działać, 
musi mieć zbiór danych. Najlepszym rozwiązaniem 
byłby centralny rejestr faktur, bo zapewniłby szyb-
ki dostęp do danych o przedsiębiorstwach. Działa 
to w taki sposób, że wskazuje, że ta i ta firma jest 
ryzykowna w takim znaczeniu, że powinna zostać 
poddana kontroli, bo sposób postępowania, różne 
dane, które pochodzą z tej firmy, pasują do pewnego 
wzorca. To jest właśnie ten mechanizm.

Nie wiem, czy odpowiedziałem…
(Senator Jarosław Rusiecki: Jeszcze skutki docho-

dowe dla budżetu.)
Aha, jeszcze skutki dochodowe dla budżetu. 

Aktualnie luka w podatku VAT jest szacowana przez 
Komisję Europejską na 25%, nieco więcej niż 25% 
wpływów z podatku VAT. W związku z tym…

(Senator Jacek Włosowicz: W Polsce czy 
w Europie?)

W Polsce. Ponad 25%.
Celem tego projektu jest dojście w ciągu 3 lat do 

poziomu średniej europejskiej, blisko średniej euro-
pejskiej, czyli do mniej więcej 15%. Zredukowanie 
luki w VAT na takim poziomie tak naprawdę oznacza 

(podsekretarz stanu L. Skiba)
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wzrost dochodów pomiędzy 20 a 30 miliardów zł. To 
jest generalnie taka skala korzyści.

To wynika z faktu, że luka w VAT ma właściwie 
2 główne korzenie. Pierwsze źródło to są działania 
przestępcze i to jest większość, sięga to, powiedz-
my, blisko 60%, w każdym razie tak część analiz 
wskazuje, a drugie źródło to jest szara strefa. Z tego 
powodu jeszcze raz bardzo dziękuję panom senato-
rom za wsparcie ustawy, która ograniczyła płatno-
ści bezgotówkowe do 15 tysięcy zł, ponieważ szara 
strefa też jest istotną, oczywiście nie dominującą, 
ale istotną częścią. I tutaj liczyliśmy na to, że tamto 
rozwiązanie… Ono odnosi się do tego drugiego źródła 
niedoboru. Centralny rejestr faktur jest istotny, gdyż 
walka z szarą strefą to jest proces dłuższy. Nigdzie 
na świecie nie widać było szybkiej skali redukcji 
niedoboru podatku VAT, a w przypadku rozwiązań 
informatycznych dobre efekty przychodzą w mia-
rę szybko. Jest wiele krajów, nie tylko Portugalia, 
w których… Jeśli popatrzymy na rozwiązania infor-
matyczne jednej z firm amerykańskich zastosowane 
w Rosji, to zauważymy, że mimo recesji i spadku 
PKB wpływy VAT utrzymywały się na całkiem do-
brym poziomie, co jest, można powiedzieć, niezgodne 
z obserwowaną tendencją, zgodnie z którą jak jest 
spowolnienie wzrostu gospodarczego, to dochody 
podatkowe z VAT zawsze spadają. A tam się utrzy-
mały, co pokazuje sukces, korzyści ze stosowania 
rozwiązań informatycznych.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Proszę o pytanie pana senatora Czerwińskiego.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, pan się ciągle 

posługuje szacunkami europejskimi dotyczącymi 
naszej luki w podatku VAT. Czy pan ma jakieś na-
sze szacunki? Czy ktoś się nad tym w ministerstwie 
zastanawiał? Jeśli są jakieś świeże… Czy to państwo 
robiliście, czy poprzedni rząd? Czy te ewentualne 
szacunki będą wykorzystywane przy budowie tej 
nakładki analitycznej? To jest pierwsza rzecz.

I druga sprawa. Ja mam pewną wątpliwość, Panie 
Ministrze, choć oczywiście nie neguję sensu walki 
z szarą strefą, z tą luką w VAT. Wprost przeciwnie, 
bo im później, tym gorzej… Pół roku już minęło. 
Jeśli to są 3 miliardy na miesiąc, to oznacza to, że 
18 miliardów, że tak powiem, mamy w plecy, oczy-
wiście teoretycznie. Pytanie jest takie: czy spółka 
z o.o., która ma się zawiązać, to jest najlepsze narzę-
dzie do realizacji tego projektu? Proszę zauważyć, 
że to jest narzędzie chyba najbardziej odległe pod 

względem decyzyjności i wpływu ministra finansów. 
Czy nie lepiej by było… Ja rozumiem, że są proble-
my z płaceniem. Czy nie lepiej by było po prostu 
zatrudnić w Ministerstwie Finansów odpowiednich 
informatyków i zapłacić im odpowiednio, przebić 
te stawki i dać im stabilność zatrudnienia? Czemu? 
Bo taki projekt będzie musiał być konserwowany, 
będą musiały być tam wprowadzane nowe dane, na-
kładka analityczna będzie musiała być rozwijana itp. 
Zgadzamy się z tym. Prawda? Chociażby po to, żeby 
móc szkolić ewentualnych docelowych użytkowni-
ków w Ministerstwie Finansów, tam musi być zatrud-
niony ktoś w miarę na stałe. Czy nie prościej by było 
po prostu zatrudnić w Ministerstwie Finansów odpo-
wiednich ludzi i zapłacić im odpowiednio wysoko?

Kolejna rzecz, też z tym związana. Spółka z o.o. 
jest, potem jej nie ma, a pracownicy tej spółki stają się 
wolnymi ludźmi. Proszę zauważyć, że oni będą mu-
sieli mieć dostęp do danych, które państwo już macie 
w bazach, i to do danych zagregowanych, oni będą 
te dane agregować. Żeby przetestować tę nakładkę 
analityczną, trzeba będzie wprowadzić, oczywiście 
wstecznie, dane, które muszą nam pokazać, czy ta 
nakładka jest efektywna, czy ona rzeczywiście se-
lekcjonuje potencjalny krąg przestępczy czy poten-
cjalny krąg zainteresowania Ministerstwa Finansów. 
Zgadzamy się z tym. Poza tym, proszę zauważyć, 
twórcy tej nakładki analitycznej w dalszym ciągu 
będą ją mieli w głowie, oni będą przecież jej twór-
cami. Sposób tworzenia tej nakładki będzie jednym 
z najbardziej poszukiwanych towarów na rynku. Znać 
narzędzie, dzięki któremu można wykryć oszustwo 
podatkowe… Nazwijmy to prostym tekstem: trzeba 
tak się dostosować, żeby pod to narzędzie nie pod-
legać. Zgadzamy się z tym? Panie Ministrze, proszę 
mi więc wytłumaczyć, dlaczego wybraliście akurat 
taką formułę, która według mnie najsłabiej wiąże 
autorów tego narzędzia z miejscem, w którym to na-
rzędzie będzie docelowo wykorzystywane. Jak to jest 
w innych państwach? Czy też wybierano takie… No 
bo w innych państwach takie narzędzia już istnie-
ją. Czy też wybierano do realizacji tych projektów 
informatycznych, sam nie wiem, spółki, podmioty 
zewnętrzne, czy tworzono to w ramach, załóżmy, 
tamtejszych ministerstw?

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dziękuję bardzo.
Zacznę od końca. Większość krajów rzeczywiście 

przygotowuje takie rozwiązania jakoś w formie in-

(podsekretarz stanu L. Skiba)
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stytucji publicznej, to jest robione przez jakieś pod-
mioty publiczne. Ale innym przykładem, do którego 
możemy się odwołać, jest Wielka Brytania, gdzie 
to rozwiązanie jest podobne, w takim sensie, że jest 
oddzielna spółka. I to jest podobny mechanizm, który 
został tam przyjęty. I teraz kwestia… Pełna zgoda: 
czy mamy absolutnie pełną świadomość zagrożeń 
związanych z tym, o czym pan senator powiedział? 
Proszę zwrócić uwagę, jaki jest nasz sposób myśle-
nia w sensie odpowiedzi… Bo to rzeczywiście pod 
względem bezpieczeństwa jest poważne zagrożenie. 
Po pierwsze, mamy do czynienia… Czy minister fi-
nansów nie ma nad tym kontroli? Są pewne zapisane 
w ustawie regulacje, które wskazują, że rzeczywiście, 
wybiera radę nadzorczą, a rada nadzorcza może inge-
rować w działania zarządów w większym stopniu niż 
w normalnej spółce k.s.h. Czyli jakby ta ingerencja… 
Są uprawnienia ministra finansów związane z wy-
tycznymi. I w takim sensie, z tego punktu widzenia, 
to oddziaływanie jest silne.

I teraz powiem o tym kłopocie, o zagadnieniu, 
o którym mówił pan senator. Założenie jest takie – i to 
jest określone w formie prawa, które obowiązuje nie 
tylko w tej ustawie, ale prawa w ogóle – że osoby, któ-
re mają dostęp do tak wrażliwych danych, powinny 
mieć certyfikat dostępu do informacji o odpowiedniej 
klasyfikacji. Oczywiście gdyby ten instrument był 
tworzony w Ministerstwie Finansów czy w spółce 
celowej, to tak czy siak, i tu, i tu, musi być osoba, 
która tworzy te rozwiązania, i ona musi otrzymać 
certyfikat dostępu. I to jest pewnego rodzaju kontrola 
ze strony służb specjalnych.

Zarówno w spółce celowej, jak i w przypadku 
rozwiązania tworzonego, załóżmy, w Ministerstwie 
Finansów, to muszą być odpowiednie miejsca. 
W spółce celowej te wrażliwe rzeczy będą zlokali-
zowane w instytucjach, nazwijmy to, zajmujących 
się bezpieczeństwem. Nie będzie to zwykły teren, 
siedziba firmy w jakimś biurowcu itp. I już prowa-
dzimy w tej sprawie rozmowy. Co do Ministerstwa 
Finansów, oczywiście można założyć, że to miejsce 
jest bezpieczne.

Czy mamy większą gwarancję, że zatrudniony 
człowiek, który pracuje nad tym projektem i który, 
załóżmy, pracowałby w Ministerstwie Finansów, nie 
zwolni się i nie zacznie informacji o jakichś modułach 
sprzedawać na mieście? Mam duże wątpliwości, czy 
rzeczywiście pod tym względem, gwarantując dostęp 
do informacji publicznej, nadzór służb specjalnych, 
zagwarantuje się, że to miejsce, te pomieszczenia są 
zabezpieczone w odpowiednim stopniu. W jednym 
i w drugim przypadku mam wrażenie, że tutaj dużej 
różnicy nie ma. Sytuacja, w której pojawia się ktoś, 
kto chce handlować tego rodzaju informacjami, może 

wystąpić zarówno w przypadku spółki celowej, jak 
i w przypadku urzędnika, którego niestety nie może-
my zmusić do tego, żeby podpisał zobowiązanie do 
pracy w Ministerstwie Finansów przez 20 lat i żeby 
nie mógł się stamtąd zwolnić i zatrudnić w nowym 
miejscu pracy. W związku z tym nie wiem, czy tutaj 
jest jakaś wielka przewaga, jeśli chodzi o kwestie 
zabezpieczenia. Ważne jest, żeby prawo było egze-
kwowane. Chodzi o odpowiednią kontrolę, odpo-
wiedni sposób organizacji tego procesu – mamy tego 
świadomość. Pewnym zabezpieczeniem jest to, że 
minimalizujemy liczbę miejsc, można powiedzieć, 
i procesów tworzenia, w których ktoś, kto uczestniczy 
w takim procesie, ma pewien szerszy obraz, tak że 
każdy robi tylko kawałek. I dzięki temu fakt, że ktoś 
widzi tylko kawałek procesu, rzeczywiście nie pro-
wadzi do tego, że taka osoba ma pewną wystarczająco 
szeroką wiedzę, żeby sprzedawać tę wiedzę przestęp-
com. W związku z tym istotne jest zaplanowanie, 
zagwarantowanie nadzoru służb bezpieczeństwa, 
jak również zaplanowanie takiego procesu, żeby po 
prostu minimalna była liczba osób, które mają taką 
wiedzę, że mogą zrobić z tą wiedzą coś złego. Tak 
więc mam nadzieję, że w ten sposób moja odpowiedź 
usatysfakcjonuje pana senatora.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan Senator Włosowicz, proszę o pytanie.

Senator Jacek Włosowicz:
Panie Ministrze, takie krótkie pytanie. Wiemy, 

że Słowacy już to zrobili. Czy więc nie może pan po 
prostu tego od nich kupić, a przynajmniej tej części 
dotyczącej samej bazy danych, która musi zapewnić 
retencję pewnie wielu miliardów faktur, a tę część 
analityczną, która będzie powodowała m.in. synchro-
nizację z pozostałymi częściami, z innymi bazami 
danych, które już pan posiada – jeżeli ona by była 
na tyle różna albo jeżeli te systemy są różne i nie da 
się jej dokupić – właśnie zrobić? Czy tak nie byłoby 
jeszcze szybciej?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Tak, obserwujemy słowackie… Jesteśmy w bli-

skim kontakcie ze Słowakami, tylko podejrzewam, 
że gdyby Litwini przyszli do nas i chcieli od nas 
kupić ten mechanizm, to nie bylibyśmy zadowoleni 
i nie chcielibyśmy sprzedawać, pozbywać się pewnej 
rzeczy, która jest rzeczywiście pod tym względem 
wrażliwa. Mam po prostu takie doświadczenia, że 
oni oczywiście pokazują, jak to działa, ale dla nich 

(podsekretarz stanu L. Skiba)
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ta tajemnica jest na tyle istotna, że sprzedaż tego jest 
niemożliwa, z tego powodu, że oni to traktują jako 
bardzo ważną informację. Te wzorce to jest coś po-
dobnego, o czym mówił pan senator Czerwiński, czyli 
po prostu pewnego rodzaju rozwiązania, które, jeśli 
zostaną one ujawnione, stanowią pewną lukę w sys-
temie, bo nie jest to na tyle efektywne… Trzeba przez 
jakiś czas popracować, żeby taką lukę załatać. Tak że 
tutaj spotykamy się już po prostu z pewnego rodzaju 
ograniczeniem na poziomie tajemnicy państwowej 
państwa słowackiego.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Pan senator Kleina, proszę o pytanie.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Ministrze, jeszcze wrócę do tej luki w VAT, 
do tych 40 miliardów zł. To jest opinia Komisji 
Europejskiej. Pan senator pytał, jakie są nasze sza-
cunki, bo to byłoby interesujące, ale równocześnie 
pytał, czy one są podobne. I było też pytanie, czy te 
dane są stare, czy nowe, obecne. Było jeszcze pyta-
nie w związku z tym… Bo pan minister mówił, że 
chciałby dojść do średniej unijnej, czyli 15% – tak? 
My w tej chwili według Unii Europejskiej mamy 25%, 
a to jest 40 miliardów zł według tych wyliczeń, jakie 
podał pan minister. Jeżeli osiągniemy 15%, to wów-
czas 30 miliardów z tej kwoty 40 miliardów zł… Jak 
te wyliczenia wyszły panu ministrowi, że pojawiło 
się 30 miliardów, a chcemy osiągnąć, żeby było 15%, 
tymczasem jest 25%? Możliwe, że to ja popełniłem 
jakiś błąd w logicznym myśleniu, ale mi się to jakoś 
nie zgadza.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:

Jasne. Przepraszam bardzo, rzeczywiście ja upro-
ściłem, podałem kwotę, która dotyczy również… 
Ta kwota 20–30 miliardów dotyczy nie tylko kwe-
stii VAT w tym obszarze, ale również szarej strefy 
i kwoty redukcji, ograniczenia luki nawet w podatku 
CIT, to prawda. A więc tak: w gruncie rzeczy, jeśli 
chodzi o samo rozwiązanie – ja to pamiętam – jest 
tutaj wpisane 13 miliardów zł w roku… Pamiętam, 
w OSR, tak, to 13 miliardów 600 milionów w trzecim 
roku budżetowym, czyli w roku 2019. I ta wartość 
jest w tym sensie bezpośrednio związana… To są 
kwoty wpisane właśnie w ocenie skutków regulacji. 
Czyli w pierwszym roku jest 1 miliard 400 milionów, 

w drugim roku to 3 miliardy 400 milionów, a w trze-
cim roku – 13 miliardów 600 milionów zł.

(Senator Kazimierz Kleina: To efekt tej ustawy…)
To efekt tej ustawy, tak. To jest efekt tej ustawy 

i może rzeczywiście na tym poprzestanę, żeby być 
precyzyjnym.

Wrócę jeszcze do pytania, bo to rzeczywiście jest 
bardzo dobre… Przepraszam bardzo, zapomniałem 
o tym pytaniu, a rzeczywiście to jest bardzo dobre. 
Jeśli chodzi o liczenie luki w VAT, to jest to rzecz 
bardzo trudna, bo tak naprawdę te kalkulacje, można 
powiedzieć… Lukę w VAT można liczyć dwiema 
metodami: bazując na danych makro albo na danych 
mikro. Te kalkulacje w gruncie rzeczy bazują na 
danych makro. Czyli mamy do czynienia z takimi 
w miarę szerokimi danymi agregowanymi w ra-
mach pewnych rachunków narodowych, które liczy 
GUS i mówi, że produkt krajowy brutto jest taki, 
konsumpcja indywidualna taka, inwestycje na takim 
poziomie, a potem rozagregowuje tę konsumpcję na 
jakieś kategorie towarów w różnych branżach. Mamy 
do czynienia z pewnego rodzaju szacunkami GUS 
opartymi w gruncie rzeczy… 

Proszę zauważyć, jak GUS pracuje. Jak państwo 
się zastanowią, skąd się bierze PKB podawane przez 
GUS, to okaże się, że oparte to jest na badaniach 
ankietowych firm. Jest to pewnego rodzaju zbiór dzia-
łań, oczywiście bardzo profesjonalnych pod wzglę-
dem nadzoru metodologicznego, m.in. Eurostatu, ale 
to są pewne szacunki ankietowe i to słowo „szacunki” 
ma duże znaczenie. To oznacza tak naprawdę, że im 
bardziej rozagregowuje się to, tym większe jest ryzy-
ko błędu co do tego, że dokładnie wiemy, że wartość 
dodana brutto w takiej branży, a nie innej jest właśnie 
taka, a nie inna. Bo proszę zauważyć, że jeśli chodzi 
o deklaracje, na których opiera się PKB, to general-
nie im mniejsza firma, tym mniejsze prawdopodo-
bieństwo, że ta firma wypełni dobrze tę deklarację 
i rzeczywiście te dane są wiarygodne. W związku 
z tym tutaj też te szacunki są istotne. Czyli skracając 
wypowiedź, zwróciłbym uwagę na to, że szacowanie 
luki w VAT na poziomie makro jest trudne, bo tak na-
prawdę musimy uwierzyć w pewne szacunki, które są 
z GUS, a które bazują trochę na deklaracjach wpisy-
wanych przez przedsiębiorstwa. I z tego powodu może 
być wątpliwość, gdzie tak naprawdę ta luka w VAT 
jest, w których sektorach, czy w sektorze produkcji 
mebli, czy w sektorze związanym z handlem złomem 
itd. Te dane są mniej wiarygodne, jesteśmy tego świa-
domi. Generalnie ta kwota może być, powiedzmy, jest 
uznawana jakoś tak… Nasze szacunki są takie, że jest 
prawdziwa, ale im jest to bardziej drobiazgowe, tym 
bardziej jest niepewna.

Najlepiej by było, proszę zauważyć, oprzeć się na 
danych mikro. Problem w Polsce jest taki, że aktu-
alna sprawozdawczość ze strony firm i zbiór danych 

(podsekretarz stanu L. Skiba)
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dostępnych, które mają w ręku instytucje publiczne, 
nie pozwalają na dobre oszacowanie. Bo co to znaczy, 
że powinniśmy wiedzieć, jakie są właśnie wpływy 
i niedobór w podatku VAT np. w zakresie złomu? 
Powinniśmy znać wszystkie transakcje, w których to-
warem sprzedawanym jest złom, policzyć transakcje, 
policzyć, jaki powinien być VAT, sprawdzić, jakie są 
wpływy konkretnie z tego towaru, i mieć taką infor-
mację: transakcje w przypadku tego towaru są takie, 
powinien być taki podatek, a wpłynął w takiej wyso-
kości, i mieć to dla wszystkich kategorii towarowych. 
Ale takich danych nie ma. To od razu mówię, że takich 
danych nie ma. Dopiero stworzenie rozwiązań infor-
matycznych, które np. skłaniają przedsiębiorców, żeby 
każdą fakturę przesłać do centralnego rejestru faktur, 
pozwoli na to, żeby rzeczywiście sprawdzić, jaka jest 
suma zagregowana wartości transakcji w danej kate-
gorii towarowej, oczekiwać, jakie są wpływy z VAT, 
i przypisać te wpływy z VAT. A jeszcze dodatkowo 
jest pytanie o konsumpcję indywidualną, czyli spoży-
cie, coś, co jest pomiędzy firmą a konsumentem, czy-
li sprzedaż detaliczną. Tego w centralnym rejestrze 
faktur nie będzie i tutaj będzie, można powiedzieć, 
też niepełny obraz informacji. Optymalnym rozwią-
zaniem byłoby uzupełnienie tego o dane, które by 
rzeczywiście pochodziły po prostu z tego, co widzimy 
każdego dnia na paragonie, żeby móc rzeczywiście 
policzyć, że w Polsce sprzedaje się jakiś towar, np. 
wodę niegazowaną, w jakiejś ilości, bo to wynika 
z danych – teraz nie ma instrumentu do tego, żeby 
takie dane w polskim państwie zebrać – że powinien 
być taki i taki podatek, i napłynął VAT odpowiednio 
przypisany do tego towaru. A też nie mamy takiej 
informacji, bo w obecnej strukturze nie wiadomo do 
końca, skąd właściwie jest ten VAT.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Nie ma pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Leszek Skiba: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Pan senator Dowhan jako pierwszy.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo Senatorowie, taka meryto-

ryczna dyskusja bardzo mi się podoba, bo zostało 
w niej użytych bardzo dużo argumentów. Ja będę 
głosował, Panie Ministrze, za tą ustawą, aczkolwiek 
mam trochę wątpliwości. Przede wszystkim nie wiem, 

czy jest sens tworzenia zupełnie nowej firmy po to, 
żeby ta firma robiła coś, co dzisiaj robią np. urzędy 
skarbowe. Padło nawet tutaj takie pytanie, chyba ze 
strony senatora Czerwińskiego… W urzędach skar-
bowych są ludzie wykwalifikowani, przeszkoleni, 
znający bardzo dobrze mechanizmy związane z ob-
rotem podatkowym. Czy nie warto było ukierunko-
wać te działania na to, aby ci nowi ludzie pracowali 
właśnie w urzędach skarbowych czy celnych, tak aby 
nie rozbudowywać nadmiernie tej bazy? Jeżeli jednak 
państwo uznali, że to jest dobre rozwiązanie, które 
sprawdza się w innych krajach… No, czemu nie spró-
bować. Ta ogromna dziura związana z VAT, który 
do nas nie wpływa, powoduje… Aż się prosi o to, 
żeby ten system uszczelnić. Jeśli ta ogromna kwota 
dwudziestu kilku miliardów wróci, nawet w jakiejś 
części, to wszyscy będziemy uważali, że to jest sukces 
tej nowej firmy i zatrudnionych w niej ludzi.

Mam jednak obawy co do bezpieczeństwa, o czym 
tu wielokrotnie było mówione. Czy ci nowi ludzie 
będą na tyle związani z firmą, że tych danych nie wy-
ciągną na zewnątrz, nie będą nimi operować? Choćby 
zlikwidowanie służby cywilnej, w której pracowali 
ludzie wyszkoleni, którzy składali ślubowanie i byli 
związani ze swoją pracą… Czy oddanie tego, powie-
działbym, w zewnętrzne ręce przyniesie dobry sku-
tek? Oby tak było, oby nie zdarzało się tak, że ludzie 
dla pieniędzy zrobią wszystko, aby te dane wyciągnąć 
i wykorzystać. Oby też nie było tak, że rotacja ludzi 
będzie bardzo duża. Wiemy, jakie są wynagrodzenia, 
jeżeli chodzi o prywatne firmy, i jakie są wynagrodze-
nia w przypadku firm, które zatrudniają urzędy. Oby 
nie było tak, że ludzie wejdą w posiadanie wiedzy, 
nauczą się tego, a za chwilę firmę opuszczą i pójdą 
gdzieś indziej. Czynnikiem miarodajnym zawsze 
jest wynagrodzenie, a, jak wiemy, wynagrodzenie 
w firmach z udziałem Skarbu Państwa nie do końca 
można regulować rynkowo. I tego dotyczy moja ko-
lejna obawa.

Mam dane dotyczące chociażby Wielkiej Brytanii, 
która w 2010 r. wprowadziła taki system. Bardzo 
mocno się to opłaciło – wpływy zwiększyły się wie-
lokrotnie. Mam nadzieję, że tak samo będzie u nas. 
Martwi mnie, że dzisiaj nie znamy nazwy tej spółki 
– chyba że coś przeoczyłem – a jej kapitał wynosi 
tylko 5 milionów zł. Z takim kapitałem nie bardzo 
można coś zrobić. Zarząd i rada nadzorcza też chyba 
nie jest jeszcze dzisiaj znana.

Jeżeli prawodawstwo będzie zmierzało do tego, 
aby ograniczyć szarą strefę… Nie zgodzę się tu 
z panem ministrem, że jednym z wyznaczników 
jest przegłosowane tutaj tydzień temu ograniczenie 
przelewów. Najlepiej by było, gdybyśmy w ogóle nie 
posługiwali się pieniądzem, bo sam obrót pieniądzem 
jest bardzo drogi dla państwa, a przede wszystkim 
dla tych, którzy się nim posługują. Samo przechowy-

(podsekretarz stanu L. Skiba)
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wanie, wożenie, liczenie pieniędzy pociąga za sobą 
duży koszt. A trudno też odmówić tej grupie osób, 
która czasami, sporadycznie w różnych sytuacjach 
będzie chciała dokonać zakupu za kwotę powyżej 
15 tysięcy zł i oczywiście dokona, a nie wrzuci go so-
bie w koszty… To spotkało się z protestem chociażby 
firm, które działają w transporcie, bo czasami trzeba 
naprawić samochód, nie ma czasu na dokonanie prze-
lewu, są weekendy, a nikt się tego nie podejmie, gdy 
nie będzie miał w ręku prawdziwego cashu. Myślę, 
że to są sporadyczne sytuacje, nad którymi warto się 
pochylić, ale też nie warto burzyć całego systemu, 
który państwo budujecie.

Myślę, że warto spróbować, zaryzykować podjęcie 
tych działań, aby ten VAT przynajmniej w jakiejś 
części został w naszym państwie i był do dyspozycji 
naszego państwa. Tak że na pewno ja jako Robert 
Dowhan zagłosuję za tą ustawą. Dziękuję.

(Senator Robert Mamątow: Bardzo dobrze.)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 
Kleinę.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Problem, który opisuje omawiana dzisiaj ustawa, 

jest nam bliski, na ten temat wiele dyskutowaliśmy 
i w poprzedniej, i we wcześniejszych kadencjach. 
Sprawa rzeczywiście jest ważna i poważna. Próby, 
które podjęliśmy w poprzedniej kadencji, aby wy-
eliminować nadużycia związane z podatkiem VAT, 
przynoszą efekty, mówił o nich także pan minister, bo 
kwota 0,5 miliarda zł w roku ubiegłym to jest znaczna 
kwota. Ona oczywiście byłaby nieduża, gdybyśmy 
mieli przez oczami tylko obraz 40 miliardów zł i my-
śleli, że oto teraz, gdy wprowadzimy tę ustawę, to luka 
czy oszustwa podatkowe w systemie VAT znikną. 
Minister na szczęście powiedział, że tak idealnego 
systemu nie uda się stworzyć.

Sama ustawa, którą przyjmujemy, zakłada, że 
w początkowym okresie jej funkcjonowania te do-
datkowe wpływy będą nie aż tak duże, jak niektórzy 
nawet na tej sali sobie wyobrażali, gdy myśleli, że to 
dodatkowo miesięcznie wpłyną 2 miliardy zł z VAT. 
Pierwszy efekt to może być, jak powiedział pan mi-
nister, 1 miliard 300 milionów zł w skali roku, gdzieś 
w tych granicach. A więc nawet jeżeli ta ustawa, która 
– mam nadzieję – zadziała, zacznie funkcjonować, 
to i tak nie da się zlikwidować wszystkich nadużyć 
w systemie VAT.

Co więcej, tak na dobrą sprawę to, jaka jest wiel-
kość tych nadużyć, też nie jest do końca znane. To 
są spekulacje. Operowanie kwotą 40 miliardów zł 
też jest nie do końca prawdziwe i wydaje mi się tro-
chę nadużyciem, także w stosunku do wielu tysięcy 
polskich przedsiębiorców, którzy jednak rzetelnie 
płacą VAT, odprowadzają podatki i mają kontakty 
z rzetelnymi przedsiębiorcami. Myślę, że trzeba po 
prostu realnie spojrzeć na możliwości, na efekty tego 
wszystkiego, co tu chcecie państwo wprowadzić.

Dyskutując na posiedzeniu komisji, myśmy mieli 
najwięcej wątpliwości co do sposobu organizowania 
systemu ewidencji faktur, czyli powołania specjalnej 
spółki. Pan senator Czerwiński zwrócił uwagę – do-
brze, że to z Prawa i Sprawiedliwości – w zasadzie 
na istotę tego problemu i wątpliwości, które się poja-
wiały u senatorów Platformy Obywatelskiej, zresztą 
nie tylko Platformy Obywatelskiej, także przecież 
u senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o to, 
że działamy tu trochę w taki sposób, że reperujemy 
za pomocą nie do końca dobrych narzędzi system, 
który funkcjonuje. Wydaje się, że najbardziej racjo-
nalnym rozwiązaniem byłoby utworzenie na stałe 
takiej komórki w ramach Ministerstwa Finansów, 
dobrze opłaconej, bo przecież kluczem, powodem 
tworzenia tej spółki jest głównie kwestia płacowa. 
Czyli trzeba byłoby zmienić… To jest pytanie czy 
prośba do każdego rządu. Chodzi o to, żeby zmie-
nić system finansowania w administracji publicznej, 
żeby można było inaczej finansować te zadania, które 
wykonuje administracja, a które są szczególne, jakieś 
nietypowe, znaleźć inny sposób wynagradzania.

Wydaje mi się, że ta spółka… Dziś mówimy 
o tym, że ona zostanie utworzona, wykona swoje 
zadanie i zostanie zlikwidowana. No, mało praw-
dopodobne. Wydaje się, że jednak będzie musiał 
jakiś zespół informatyków czy specjalistów z tego 
zakresu, o którym tu mówimy, funkcjonować na stałe 
w Ministerstwie Finansów. Przecież sytuacja będzie 
się zmieniała, pojawią się nowe zagrożenia, których 
dzisiaj nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeżeli 
wpiszemy pewne przestępcze elementy i one zostaną 
zlikwidowane, to pojawią się nowe zagrożenia, nowe 
pomysły ze strony przestępców, bo przecież to jest 
normalna sprawa. My, wprowadzając w życie ustawę 
o podatku… o VAT odwróconym, czyli o prętach 
stalowych, wspominał o tym także senator… Przecież 
ta sprawa dzięki temu została w jakimś stopniu ogra-
niczona, nawet w dość znacznym stopniu, ale tak, jak 
powiedział pan minister, przestępcy jakby przeskaku-
ją do innego obszaru, gdzie indziej szukają pomysłów, 
jak można ominąć pewne systemy. W związku z tym 
problem tworzenia tej spółki wg mnie jest pomysłem 
byle jakim.

Pan minister na posiedzeniu komisji zwrócił 
uwagę, powiedział: ale przecież wy – mówiąc o nas, 
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o Platformie Obywatelskiej – też tworzyliście spółki 
specjalne. I pan minister podał przykład spółki bu-
dującej stadion, to był przykład wskazujący, że my 
to robiliśmy. Ja sam miałem poważne wątpliwości 
co do tej spółki, ale przecież przedstawiciele Prawa 
i Sprawiedliwości krytykowali to totalnie jako złe 
rozwiązanie, prawda? Czyli dzisiaj na to nasze niby 
złe rozwiązanie nie bardzo powinniśmy się powoły-
wać, bo przecież trzeba tworzyć lepsze i dobre roz-
wiązania. I ja chciałbym, żeby to wszystko zadziałało 
dobrze, żeby rzeczywiście to dało efekt, żeby ten 
podatek VAT rzetelnie wpływał do budżetu pań-
stwa. Ale prosiłbym też o to, żeby nie myśleć, że tu 
się stanie jakiś cud, że teraz – jak niektórzy mówią, 
a w wielu wypowiedziach to się powtarza, także nie-
które media o tym mówią – miesięcznie dodatkowo 
2 miliardy zł z podatku VAT będą wpływały dzięki 
tego typu działaniom. Działań musi być bardzo wie-
le, różnych, najróżniejszych, musi być wiele działań 
urzędów skarbowych, każdego szeregowego pracow-
nika urzędu skarbowego, także przedsiębiorców, żeby 
efekt był większy, pozytywny. Skoro senator Dowhan 
– jako senator klubu Platformy Obywatelskiej – po-
wiedział także, iż chcemy poprzeć tę ustawę, to myślę, 
że chcemy ją poprzeć i chcemy zobaczyć, jaki rze-
czywiście będzie efekt przyjęcia tej ustawy. Poważną 
wątpliwość – na ten temat pan minister nie mówił, 
ale to już zostawimy do omówienia w innej sytuacji – 
wzbudzała kwestia, o którą pytałem, ale minister nie 
odpowiedział, chodziło o ochronę danych osobowych. 
Tutaj były poważne zastrzeżenia dotyczące przeka-

zywania tych spraw… Zobaczymy, jak w praktyce to 
wszystko zadziała.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Poproszę o komunikaty.

Senator Sekretarz Arkadiusz Grabowski:
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

poświęcone rozpatrzeniu wniosków ogłoszonych na 
osiemnastym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o wyścigach konnych, druk senacki nr 159, 
odbędzie się w dniu 19 maja o godzinie 8.10 w sali 
nr 217.

Posiedzenie Komisji Środowiska w celu rozpatrze-
nia ustawy o dokończeniu budowy zbiornika wodnego 
Świnna Poręba, druk senacki nr 171, odbędzie się 
w dniu jutrzejszym, tj. 19 maja 2016 r., o godzinie 
8.15 w sali nr 176.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 15 minut 08)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałek Adam 
Bielan oraz marszałek Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam posiedzenie.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie porządku 

obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały 
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu – i rozpatrze-
nie go jako punktu ósmego porządku obrad. Jeśli nie 
usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła 
przedstawioną propozycję.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 173, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 173 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Grzegorza Biereckiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na 

swoim dwudziestym siódmym posiedzeniu w dniu 
17 maja rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw; 
druk senacki nr 173. Komisja po dyskusji i wysłucha-
niu przedstawicieli zaproszonych organizacji reko-
menduje Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, za zwię-

złe, konkretne sprawozdanie.

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.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister finansów.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Na posiedzeniu 

komisji zadałem pytanie dotyczące wprowadzania 
klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w in-
nych krajach i prosiłem, aby jeżeli byłoby to możliwe 
na dzisiejszym posiedzeniu, udzielić odpowiedzi na 
pytanie, jak to było w innych krajach, jaki był okres 
wprowadzania tej klauzuli do danego systemu podat-
kowego w danym kraju. Oczywiście nie mówimy tu, 
o czym pan minister mówił, o przykładzie Niemiec, 
bo Niemcy wprowadzili to jeszcze przed II wojną 
światową. Interesują nas kwestie wprowadzenia tej 
klauzuli do systemów prawnych innych krajów OECD 
czy Unii Europejskiej. Jaki był okres na wprowadze-
nie – nie mówię tylko o vacatio legis – na techniczne 
wprowadzenie w życie tej ważnej z punktu widzenia 
uszczelnienia systemu ustawy?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Rząd reprezentuje podsekretarz stanu w Mini-

sterstwie Finansów, pan minister Jasiński.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)
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(wicemarszałek A. Bielan) jeszcze inaczej w Niemczech. Różna jest też historia, 
w Niemczech klauzulę przeciwko unikaniu opodat-
kowania wprowadzono w roku 1919.

Pan senator pytał o to w kontekście wprowadza-
nia klauzuli w Polsce. Oczywiście jesteśmy do tego 
przygotowani. Najpierw, wydaje się, byliśmy, rów-
nież dzięki państwa zaangażowaniu, przygotowani 
do zaprezentowania odpowiedniej formy prawnej. 
Więc proponujemy w ordynacji podatkowej od-
rębny dział, tak aby uniknąć zastrzeżeń ze strony 
Trybunały Konstytucyjnego, takich jakie pojawiły 
się w roku 2004, kiedy w Polsce po raz pierwszy 
decydowaliśmy się na wprowadzenie klauzuli prze-
ciwko unikaniu opodatkowania. To po pierwsze. 
A po drugie, jesteśmy przygotowani od strony tech-
nicznej. Ministerstwo Finansów w tej chwili jest już 
zorganizowane w kontekście możliwości stosowania 
przepisów przewidzianych w ordynacji podatkowej. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz pan senator Kamiński.

Senator Andrzej Kamiński:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Zgodnie 

z brzmieniem art. 7 ustawy, którą procedujemy, 
przepisy dotyczące art. 119a–119f tej ustawy mają 
zastosowanie do korzyści podatkowej uzyskanej po 
dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Pierwotnie za-
mieszczona w projekcie rządowym ustawy regulacja 
stanowiła, że te przepisy mają zastosowanie do czyn-
ności dokonanych po dniu wejścia w życie niniejszej 
ustawy. Proszę zatem o wskazanie przyczyn mają-
cych ewentualnie uzasadnić modyfikację pierwotnych 
regulacji w procedowanej ustawie. W mojej ocenie 
te przepisy ustawy powinny mieć zastosowanie nie 
do korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia 
w życie ustawy, ale właśnie do czynności dokona-
nych po dniu wejścia w życie ustawy, które implikują 
powstanie określonych korzyści podatkowych. Taka 
regulacja przejściowa pozwoliłaby na uniknięcie moż-
liwych sporów i rozbieżności, jakie mogą pojawić się 
w praktyce, ponadto zrównałaby sytuację prawnopo-
datkową podatników od ściśle określonego momentu, 
w którym zostaną zainicjowane konkretne czynności.

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że korzyści 
podatkowe mogą powstawać w praktyce nie tylko 
w trakcie roku, w którym nastąpiło określone zda-
rzenie, ale częstokroć w roku następującym po dniu 
zaistnienia danego zdarzenia gospodarczego, np. 
zawarcia umowy. Powyższe oznacza, że przed wej-
ściem w życie procedowanej ustawy, a nawet jeszcze 
przed zgłoszeniem jej projektu do Sejmu, mogło mieć 

Proszę pana ministra o odpowiedź. Może pan 
z miejsca udzielić odpowiedzi, jeżeli tak pan woli.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za pytanie i za za-
interesowanie tematem klauzuli przeciwko unikaniu 
opodatkowania.

W tej chwili większość państw na świecie posia-
da instytucję prawną klauzuli przeciwko unikaniu 
opodatkowania. Ta klauzula ma charakter generalny, 
ma przede wszystkim charakter prewencyjny i taka 
jest jej istota. Dowodem na charakter prewencyjny 
klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatkowa-
nia jest wprowadzenie jej w Republice Węgierskiej. 
Węgrzy jako pierwsze państwo na świecie po wyjściu 
z reżimu komunistycznego, już w roku 1990 zde-
cydowali się na wprowadzenie klauzuli przeciwko 
unikaniu opodatkowania. Wtedy w tym kraju naj-
prawdopodobniej niewielu jeszcze przedsiębiorców 
wiedziało o optymalizacji podatkowej i możliwości 
unikania opodatkowania czy o metodach unikania 
opodatkowania. Jednakże Węgrzy zdecydowali się 
bardzo wcześnie, właśnie w celach prewencyjnych, na 
wprowadzenie do swojego prawa klauzuli przeciwko 
unikaniu opodatkowania.

Pozwolę sobie na taką refleksję. W drugiej połowie 
lat dziewięćdziesiątych występowałem jako biegły 
w postępowaniu przygotowawczym o pranie pienię-
dzy. Dotyczyło to polskich przedsiębiorców, którzy 
zakładali firmy w rajach podatkowych. Jako biegły 
sądowy miałem dostęp do informacji, do dokumenta-
cji gospodarczej tych przedsiębiorstw, zabezpieczonej 
na potrzeby polskiego postępowania karnego przez 
policję na wyspie Guernsey. Wtedy po raz pierwszy 
zobaczyłem, że obsługujące ten polski biznes firmy 
prawnicze na wyspie Guernsey podpowiadały pol-
skim przedsiębiorcom, że możliwe jest stosowanie 
sztucznych konstrukcji w celu unikania opodatkowa-
nia. Szanowni Państwo, firmy prawnicze już wtedy, 
w latach dziewięćdziesiątych mówiły polskim przed-
siębiorcom o tym, czym jest unikanie opodatkowania. 
W związku z tym wprowadzenie klauzuli generalnej 
przeciwko unikaniu opodatkowania uważamy za in-
strument w szczególności prewencyjny i w większo-
ści państw tak jest on traktowany.

Muszę powiedzieć, odpowiadając ciągle na pyta-
nie pana senatora, że te rozwiązania są różne, często 
dostosowane do prawa, w którym one się pojawiają. 
Więc inaczej będzie to wyglądało w prawie com-
mon law i w Wielkiej Brytanii, inaczej na Węgrzech, 
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(senator A. Kamiński) przed wejściem w życie nowej ustawy. W przypadku 
projektowanej ustawy taka sytuacja nie występuje. 
Nie można uznać za w pełni zamknięty takiego stanu 
faktycznego, w którym czynność zostanie dokonana 
przed dniem wejścia w życie ustawy, a korzyść podat-
kowa wystąpi po tym dniu. Zasada retrospektywności 
działania prawa nakazuje stosowanie nowego prawa 
do oceny następstw zdarzeń, które zaistniały pod 
rządami tego nowego prawa. Nie powinny istnieć 
równolegle 2 reżimy prawne, w których schemat uni-
kania opodatkowania wdrożony np. dziś będzie dawać 
korzyści podatkowe do jego wygaśnięcia bez żadnego 
limitu czasowego, a identyczny schemat zastosowany 
np. w lipcu będzie podlegał klauzuli i korzyści zostaną 
odebrane. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na to, 
że – nawiązuję tu do mojej wcześniejszej wypowie-
dzi – mamy do czynienia z sytuacją, kiedy nie jeste-
śmy w stanie określić owych schematów możliwych 
do wykorzystania w celu unikania opodatkowania, 
ich katalog de facto permanentnie się rozbudowuje. 
Kiedy zaczynaliśmy mówić o wspomnianym projek-
cie, mowa była – przynajmniej w komentarzach – o, 
załóżmy, 200 schematach unikania opodatkowania. 
Teraz niektórzy mówią już, że jest ich 600.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Senator Czarnobaj, później senator Augustyn.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze, dziękuję za tę 

informację, pierwszą, którą pan minister przekazał. 
Ale chciałbym, Panie Ministrze, jeszcze raz zadać 
pytanie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Wiesław Jasiński: Tak.)

Jeżeli udzielenie odpowiedzi jest możliwe, to pro-
szę jej udzielić, a jeżeli nie, to proszę powiedzieć: nie, 
odpowiem na piśmie. To też mnie usatysfakcjonuje.

Jeszcze raz chciałbym zapytać, Panie Ministrze, 
czy są panu znane przykłady tego, jaki był okres 
wdrażania, np. na Węgrzech, skoro posłużył się pan 
przykładem Węgier. Chodzi mi o to, że Węgrzy wpro-
wadzili tę ustawę – strzelam – 1 stycznia, przygoto-
wywali się do niej pół roku, szkolili, organizowali 
itd., itd. Bo pan minister zadeklarował: tak, jako 
Ministerstwo Finansów jesteśmy gotowi. Ustawa, 
jak mówiłem na posiedzeniu komisji, nie jest ustawą 
łatwą, jeżeli chodzi o relację podatnik – Ministerstwo 
Finansów czy organy ściągające podatki. Jest to usta-
wa ważna z punktu widzenia uszczelnienia. I chciał-
bym od razu zadeklarować, Panie Ministrze, że je-
stem gorącym zwolennikiem tego rodzaju rozwiązań. 

miejsce wiele zdarzeń gospodarczych, które zdaniem 
urzędu skarbowego spełnią przesłanki wymienione 
w przepisach procedowanej ustawy. To z kolei pro-
wadzi do zadania pytania, czy taka regulacja jest 
zgodna z zakazem działania prawa wstecz. Bardzo 
proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Ministrze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
Tak?
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, czy 

pan minister…)
Pan minister, jeżeli woli, może odpowiadać z miej-

sca. To jest decyzja pana ministra.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Wiesław Jasiński: Ja mogę podejść…)
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Senatorze, serdecznie dziękuję za zapytanie i za 
zainteresowanie kwestią dotyczącą retrospektywno-
ści działania prawa w kontekście stosowania klauzuli 
przeciwko unikaniu opodatkowania. Najpierw pew-
ne zastrzeżenie, Panie Senatorze. Otóż jeżeli chodzi 
o stosowanie… Pan pyta o to w kontekście działania 
prawa wstecz. Chciałbym zauważyć, że ta klauzula 
nie będzie stosowana przez urzędy skarbowe, tak jak 
pan senator był uprzejmy powiedzieć, tylko bezpo-
średnio przez Ministerstwo Finansów. Stąd w mojej 
poprzedniej wypowiedzi wskazywałem na to, że to 
Ministerstwo Finansów będzie i jest przygotowane 
do stosowania tego prawa.

Odpowiadając bardziej konkretnie na pana wątpli-
wości dotyczące działania prawa wstecz w kontekście 
stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatko-
wania, chciałbym zwrócić uwagę na to, że projekt 
proponuje, aby nowe przepisy stosować do korzyści 
podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie usta-
wy. Musieliśmy się na coś zdecydować. Tu akurat, 
jak uważam, bardzo precyzyjnie zdefiniowana jest 
korzyść podatkowa i to ją należałoby uwzględniać 
w kontekście ewentualnych zastrzeżeń, które pan 
senator jest uprzejmy podnosić. Takie rozwiązanie 
będzie bardziej precyzyjne niż odnoszenie się do daty 
dokonania czynności, tak uważam. Projektowana 
ustawa nie będzie działać wstecz. O działaniu prawa 
wstecz można mówić wtedy, gdy nowe przepisy są 
rozciągane na stany faktyczne zamknięte, zakończone 



52
18. posiedzenie Senatu w dniu 19 maja 2016 r. 

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

(senator L. Czarnobaj) w Ministerstwie Finansów zostanie utworzona ko-
mórka zajmująca się przeciwdziałaniem unikaniu 
opodatkowania, przede wszystkim stosowaniem 
klauzuli i wydawaniem opinii zabezpieczających. 
Założono, że zapewnienie prawidłowej realizacji tych 
zadań wymagać będzie 20 etatów. Część naborów do 
tej komórki została już rozstrzygnięta, obecnie trwają 
kolejne. Z dniem wejścia ustawy w życie minister-
stwo będzie dysponowało wysoko wykwalifikowaną 
kadrą, która będzie odpowiedzialna za stosowanie 
tejże ustawy.

Odpowiadam jeszcze na trzecie pytanie pana 
senatora. Skoro przyjęto tę klauzulę na Węgrzech 
w roku 1990, to znaczy, że Węgrzy zrobili to w ciągu 
roku. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Teraz pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, 2 pytania.
Pytanie pierwsze. Jak odniosły się do omawianego 

projektu korporacje skupiające przedsiębiorców? Jaka 
jest ich opinia, czy raczej opinie?

I drugie pytanie. Poruszane sprawy są niewąt-
pliwie bardzo skomplikowane, wynika to chociażby 
z liczb, które pan przed chwilą pokazał, odnośnie do 
tego, ilu urzędników trzeba będzie zatrudnić, i to na 
pewno fachowców wysokiej klasy. Czy jesteście pań-
stwo w kontakcie z Ministerstwem Sprawiedliwości? 
Bo należy się spodziewać, że gdy w grę wchodzić 
będą poważne pieniądze, droga sądowa będzie na-
stępstwem sporu. Czy pana zdaniem polskie sądy są 
przygotowane do rozstrzygania tak skomplikowanych 
spraw?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Odpowiadam na pytanie. Panie Senatorze, serdecznie 
dziękuję, pytanie jest niezwykle szczegółowe i pew-
nie odpowiedź jest bardzo skomplikowana.

Jeżeli chodzi o kwestię pierwszą, czyli opinie 
przedsiębiorców, to wydaje się, Szanowni Państwo, że 
sposób przygotowania tego projektu i zaangażowanie 
przedsiębiorców od samego początku gwarantowa-
ły, że w pracach uwzględnione zostaną wszystkie te 
zastrzeżenia, które w roku 2004 zostały postawione 
przez Trybunał Konstytucyjny. Ja przede wszystkim 
chciałbym zwrócić uwagę na to, że te przepisy są 
szczegółowe. One nigdy dostatecznie szczegółowe 

Tylko interesuje mnie, jak my, ze swoim charakte-
rem, ze swoimi przywarami, jesteśmy przygotowani 
do wdrożenia niełatwej ustawy, niełatwej w sensie 
mentalnym, organizacyjnym. I ile to trwało itd., itd. 
w porównaniu z innymi krajami? Skoro wybrał pan 
Węgry, to proszę na przykładzie Węgier, jeżeliby to 
było możliwe. Następne pytania później. Jeśli można, 
to proszę o udzielenie odpowiedzi na to pytanie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Serdecznie dziękuję za tę deklarację pana senatora i to 
stanowisko, że jest pan zwolennikiem wspomnianego 
rozwiązania. Serdecznie panu dziękuję, także w ogóle 
za zainteresowanie tą, nie ulega wątpliwości, pasjonu-
jącą materią. Ja, zanim przejdę jeszcze raz do tematu 
Węgier, pozwolę sobie na odpowiedź z wykorzysta-
niem casusu Wielkiej Brytanii. Tak jak powiedziałem, 
takich przykładów jest bardzo wiele. I oczywiście 
jesteśmy gotowi udzielić panu senatorowi na piśmie 
wszystkich informacji, dotyczących nawet wszyst-
kich państw. Bo robiliśmy przecież przed projektem 
odpowiednie analizy.

Jeżeli chodzi o wspomniane prace – bo teraz pyta 
pan już bardzo wąsko, o ten okres – to w Wielkiej 
Brytanii w grudniu 2010 r. rząd Wielkiej Brytanii 
zlecił specjalnej komisji opracowanie raportu, któ-
ry odpowiadałby na pytanie, czy istnieje potrzeba 
wprowadzenia do brytyjskiego systemu podatkowego 
klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatko-
wania. Po rocznych pracach wydano rekomendację 
pozytywną. Przepisy o klauzuli przeciwko unikaniu 
opodatkowania zostały wprowadzone ustawą Finance 
Act 2013, która została ogłoszona 17 lipca 2013 r. 
Ostateczny kształt regulacji był zasadniczo oparty 
na wytycznych z raportu komisji. Prace trwały zatem 
blisko 3 lata. W Wielkiej Brytanii idea wprowadzenia 
klauzuli też budziła wiele obaw i kontrowersji.

Jeżeli chodzi o odpowiedź na drugie pytanie 
pana senatora, czyli przygotowania do wdroże-
nia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania 
w Rzeczypospolitej, to jedynym organem właściwym 
w sprawach związanych ze stosowaniem klauzuli 
przeciwko unikaniu opodatkowania, tj. z prowadze-
niem postępowań podatkowych i wydawaniem opi-
nii zabezpieczających, będzie minister finansów. Nie 
ma możliwości delegowania tej kompetencji. Takie 
rozwiązanie ma zapewnić jednolitość rozstrzygnięć 
w zakresie wspomnianej klauzuli, jak również ich 
najwyższy poziom merytoryczny. Zgodnie z oce-
ną skutków regulacji załączoną do projektu ustawy 
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(podsekretarz stanu W. Jasiński) zane jest przede wszystkim z działaniem – jeszcze raz 
podkreślam: działaniem legalnym – wobec unikania 
opodatkowania, chociaż oczywiście mającym naturę 
uszczelniania systemu podatkowego. Pan senator był 
uprzejmy zadawać pytanie – i bardzo dziękuję za tę 
troskę – bezpośrednio o kwestię uszczelniania sys-
temu podatkowego wobec przestępstw, którymi są 
karuzele vatowskie. Ja muszę odpowiedzieć w ten 
sposób: ta ustawa tej kwestii nie dotyczy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, chciałbym zadać pytanie jakby 

o podobnym charakterze, trochę takie, jak wcześniej-
sze pytania. Jak pan szacuje potencjalną liczbę spraw, 
które mogą na początku się pojawić, i w związku 
z tym jak pan ocenia wydolność wydziału, który jest 
projektowany? Zapewne to będzie jakaś elastyczna 
formuła. Ale czy można spodziewać się wielkiej licz-
by spraw? Jak to wygląda na tle innych państw? To 
jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Gdyby pan mógł powiedzieć – to 
już jest bardzo ogólne pytanie – czy są metody sza-
cowania wpływu… Ustawa i formuła ma charakter 
prewencyjny. A więc pytanie: jak się szacuje, jeśli 
chodzi o, powiedzmy, poprawę sytuacji w stosunku 
do stanu istniejącego?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Wiesław Jasiński: Przepraszam bardzo, musiałem się 
skonsultować, Panie Senatorze.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie pana senatora, czyli 
liczbę spraw – już czytam, tutaj mam taką ściągawkę 
– to rocznie w Kanadzie było 20 spraw, we Francji – 
80 spraw, w Szwecji – kilka, a w Polsce szacuje się, 
że jest to kilkadziesiąt spraw.

Drugie pytanie pana senatora było o kwestię do-
chodową budżetu. Oczywiście prasa donosiła o róż-
nych kwotach. Ja pamiętam, że mówiliśmy o setkach 

być nie mogą, taki jest charakter prewencyjny tego 
rozwiązania prawnego, ale są szczegółowe, chociaż-
by przez to, że umieszczone są w odrębnym dziale 
ordynacji podatkowej.

Ja przypomnę tylko, że wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z roku 2014 dotyczący niekonsty-
tucyjności przepisów dotyczących opodatkowania 
dochodów nieujawnionych wskazywał, że w ustawie 
o podatku dochodowym od osób fizycznych odpo-
wiedni przepis nie jest w odrębnym dziale, a tylko 
w jednym artykule. Tutaj jest odrębny dział, szcze-
gółowy przepis, a w pracach brali udział również 
przedstawiciele przedsiębiorców. Oczywiście można 
zastanowić się nad akcentami wśród różnych kategorii 
przedsiębiorców i różnych kategorii zainteresowania.

Nie ulega wątpliwości, że proceder unikania będzie 
funkcjonował – i tak właśnie nawiążę i przejdę, jeżeli pan 
senator pozwoli, do pytania numer dwa, o zaangażowanie 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Otóż najpierw jedno wyja-
śnienie. Unikanie opodatkowania nie jest działaniem nie-
legalnym – jest działaniem legalnym. W związku z tym 
wprost nie mówimy tutaj o postępowaniach karnych. 
Mówimy o postępowaniu podatkowym realizowanym 
przez Ministerstwo Finansów. Proszę jednak pamiętać, 
że Ministerstwo Sprawiedliwości czasami zaangażowane 
jest w działania równoległe. Mówię tutaj o działaniach 
przeciwko uchylaniu się od opodatkowania czy praniu 
pieniędzy. Ale akurat w tym wypadku nie widzę potrzeby 
zaangażowania Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Augustyn…
(Głos z sali: Nie…)
Pan senator Stanisławek.
(Senator Piotr Wach: Ja się zgłaszałem…)

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Chciałbym zadać pytanie dotyczące unikania. Czy 

ta ustawa pozwoli nam usprawnić te kwestie i za-
mknąć oszustwa karuzelowe, międzynarodowe, takie 
jak ostatnio prowadzona we Francji sprawa handlem 
emisjami CO2? Czy ta ustawa pozwoli uszczelnić sys-
tem przed tego typu oszustwami związanymi z VAT?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Senatorze, ratio legis tego projektu ustawy zwią-
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(podsekretarz stanu W. Jasiński) – Ordynacja podatkowa, to chciałbym zwrócić 
uwagę, że chodzi tutaj o… Ja do wszystkich pań-
stwa kieruję te słowa. Mianowicie mówimy tutaj 
o dodatkowym przepisie określającym obligatoryj-
ne przekazywanie ewidencji VAT przez przedsię-
biorców od 1 lipca br., na razie tylko i wyłącznie 
przez tzw. podmioty duże, w rozumieniu ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej, a więc 
takie, które mają obrót na poziomie 50 milio-
nów euro, a aktywa na poziomie 43 milionów euro 
i zatrudniają 250 pracowników. Chciałbym wska-
zać, że ten przepis uznajemy za przepis niezwykle 
istotny w zakresie uszczelniania systemu podat-
kowego, za przepis, który pokazuje determinację 
Rzeczypospolitej w zakresie uszczelniania tego 
systemu. Jest to kontynuacja niejako przepisów 
związanych z jednolitym plikiem kontrolnym. 
Zdaniem rządu należy szybko zrobić następny 
krok z wykorzystaniem tego instrumentu informa-
tycznego do typowania podmiotów do kontroli, do 
analizowania działalności podmiotów pod kątem 
typowania ich do kontroli, i uznajemy taki przepis 
za konieczny. Te zastrzeżenia, które pan senator 
podnosił, dotyczą szybkiego tempa. No, równie 
dobrze można by podnosić zastrzeżenia, kiedy 
rzecz dzieje się zbyt wolno. My wybraliśmy i pro-
ponujemy tę pierwszą drogę. Wykazujemy tutaj 
olbrzymie zdeterminowanie. Wskazane zostały 
jeszcze kolejne daty przyspieszające całą proce-
durę: 1 stycznia przyszłego roku obowiązkiem 
przekazu elektronicznego ewidencji VAT, a więc 
tylko jednego z 7 schematów w wersji elektronicz-
nej, będą objęci mali i średni przedsiębiorcy, a od 
1 stycznia 2018 r. – mikroprzedsiębiorcy. Liczby 
są różne: od 1 lipca będzie to dotyczyło od 3 ty-
sięcy 400 do 4 tysięcy podmiotów, od 1 stycznia 
2017 r. – kilkudziesięciu tysięcy podmiotów, a od 
1 stycznia 2018 r. – całej reszty. Czyli mówimy 
tutaj o grupie ponad 2 milionów przedsiębiorców. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Lista senatorów zapisanych do pytań została wy-

czerpana.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Wiesław Jasiński: Dziękuję bardzo.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie pana 
senatora Czarnobaja.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu senatora Jana 

Dobrzyńskiego… A, pan senator się wycofał.
Pan senator Czarnobaj się zgłasza. Bardzo proszę.

milionów złotych po stronie dochodowej budżetu, 
jednak takiej kalkulacji Ministerstwo Finansów nie 
jest w stanie państwu przedstawić.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wracając do 
mojego pytania, powiem tylko, że dziękuję za odpo-
wiedź na piśmie, bo informacje, które pan minister 
podał, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, w zupełności 
mnie satysfakcjonują, dają pewien obraz sytuacji. To 
po pierwsze.

Po drugie, Panie Ministrze, mam jeszcze 2 kró-
ciutkie pytania. Legislator w swojej krótkiej opi-
nii – miał mało czasu – napisał, że zmiany, które 
zostały wprowadzone podczas procesu legislacyj-
nego, wykroczyły poza materię projektu ustawy 
przekazanego przez rząd do Sejmu. Tym samym 
nie przeszły one pełnej procedury 3 czytań, pełnych 
konsultacji społecznych. Stąd można postawić im 
zarzut naruszenia konstytucyjnego trybu uchwale-
nia. W istocie powinny być bowiem przedmiotem 
odrębnej inicjatywy ustawodawczej. Czyli chodzi 
o to, że zmiany, które zostały wprowadzone pod-
czas procesu legislacyjnego – słuszne, poprawiające 
tę ustawę – powinny być wprowadzone w ramach 
osobnego procesu legislacyjnego, nie powinny być 
wprowadzone do tej ustawy. Jeśli można, chciałbym 
prosić o opinię pana ministra w tej sprawie. To jest 
pierwsze pytanie.

I drugie pytanie może już nie tak bezpośrednio, 
ale pośrednio z tym związane. Czy pan minister może 
ma informacje, jeśli chodzi o dynamikę dochodów 
budżetu państwa za I kwartał w stosunku do pla-
nu i w stosunku do I kwartału roku ubiegłego? Jeśli 
nie ma pan takich danych, to prosiłbym o podanie 
na piśmie informacji, jaka jest dynamika dochodów 
w tym roku.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Wiesław Jasiński:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Zacznę od pytania drugiego. Oczywiście przekażemy 
te informacje na piśmie.

Jeżeli chodzi natomiast o zastrzeżenia, któ-
re pan senator skomentował, dotyczące autopo-
prawki i rozszerzenia zakresu zmian w ustawie 
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jestem za wydłużaniem procedury wprowadzania tej 
ustawy. Im szybciej, tym lepiej dla systemu prawnego 
w Polsce, jego czytelności oraz dbania o interes zwią-
zany ze ściąganiem podatków. Jednak wprowadzając 
tak ważną ustawę, która nie jest ustawą łatwą i wzbu-
dzi wiele emocji również w momencie wprowadzenia 
w życie, bo kiedy przychodzi do płacenia podatków, 
to takie ustawy zawsze wzbudzają emocje, ustawę, 
która oparta jest na niedookreśloności i nieostrych 
pojęciach… 

Ja państwu coś zacytuję, bo część państwa prze-
cież nie interesuje się tak dokładnie sprawami finan-
sów. W art. 119a, który jest bardzo ważny, w § 3 
czytamy, że za odpowiednią uznaje się czynność, 
której podmiot mógłby w danych okolicznościach 
dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się 
zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie 
korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i ce-
lem przepisu ustawy podatkowej. I oczywiście to, 
co powiedział pan minister, ja przyjmuję jako infor-
mację o tym, że w innych krajach również opiera się 
to na niedookreśloności i nieostrych pojęciach. I że 
nie jesteśmy w stanie czy to w Polsce, czy w innych 
krajach stworzyć takiej ustawy, która by rozwiązy-
wała wszystkie problemy, jakie wystąpią, a więc idzie 
się w kierunku tego rodzaju sformułowań, a dopiero 
w trybie postępowania wyjaśnia się, kto ma tutaj ra-
cję. Ta ustawa jest bardzo ważna, dlatego tak mocno 
pytałem o przygotowanie nas, jako administracji skar-
bowej, ministerialnej, do wprowadzenia tej ustawy… 
Przecież nie trzeba daleko sięgać – z ostatnich 26 lat 
znamy historie, które doprowadziły do upadku wielu 
firm w Polsce. Polska z punktu widzenia statystyki, 
jeśli chodzi o niechlubne tradycje w relacjach między 
podatnikiem a urzędem skarbowym, jest w czołówce. 
I polscy przedsiębiorcy… To po pierwsze.

Po drugie, opiniujące instytucje zewnętrzne mó-
wią tak: polski system podatkowy w sensie jego wyso-
kości w stosunku do PKB jest w środku, a może nawet 
w czołówce, jeśli chodzi o niskość, że tak powiem, 
płacenia podatków, a więc nie mamy narzuconych aż 
tak wysokich podatków jak w wielu krajach OECD. 
Ale w ocenie tych 2 podmiotów jesteśmy na ostat-
nim miejscu, jeśli chodzi o skomplikowanie systemu 
podatkowego. Wszyscy, zarówno przedsiębiorcy, jak 
i każdy z nas, oczekują, że system będzie stawał się 
coraz bardziej przejrzysty i łatwy w stosowaniu, stąd 
też to dobre przygotowanie kadry… Przypomnę tylko 
to, co mówił pan minister. Brytyjczycy, oczywiście 
w innym okresie, wprowadzali to co najmniej 3 lata 
w sensie prac legislacyjnych i co najmniej rok w sen-
sie samego wprowadzania. My z różnych względów 
nie mamy czasu, szczególnie rządzący dzisiaj, i słusz-
nie należy przyśpieszać, natomiast są pewne granice, 
które… Istnieją pewne ryzyka, na które zwracam 
uwagę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Króciutko na temat tej ustawy. Powiedziałem tu 

już, że uszczelnianie systemu podatkowego, a szcze-
gólnie eliminowanie z polskiej rzeczywistości uni-
kania płacenia podatków, jest chyba w interesie 
wszystkich Polaków, nawet tych, którzy nie zdają 
sobie z tego sprawy.

Chciałbym oprócz tego ważnego elementu, o któ-
rym mówił pan minister, przywołując również re-
gulacje, które zostały wprowadzone w poprzedniej 
kadencji, wskazać… Teraz jest wprowadzana waż-
na klauzula, która, jak powiedział pan minister na 
posiedzeniu komisji, dzisiaj nie obowiązuje chyba 
tylko w Grecji i w Polsce spośród wszystkich kra-
jów OECD. Tak więc w ten sposób dołączamy do 
grupy krajów, które w jednolity sposób uszczelniają 
system…

(Senator Grzegorz Bierecki: Grecja już wprowa-
dziła.)

Pan przewodniczący tu mi podpowiada, że Grecja 
już wprowadziła, a więc jesteśmy ostatnim krajem, 
który tę klauzulę wprowadza w celu uszczelnienia 
systemu podatkowego.

Mam nadzieję, że o Polsce będzie się mówić tak 
jak o Stanach Zjednoczonych, że 2 rzeczy są u nas 
pewne: że się umrze i się zapłaci podatki. I że tak jak 
w XVIII w. mówiono o 2 najlepszych konstytucjach 
na świecie, tak samo to drugie twierdzenie będzie 
prawdziwe w Polsce. Mam jednak kilka uwag doty-
czących tej ustawy. I proszę, Panie Ministrze, przyjąć 
je jako uwagi płynące z serca, a nie jako uwagi osoby, 
która jest zdeklarowanym przeciwnikiem wprowa-
dzania tej ustawy.

Po pierwsze, kwestia tego, co jest zmorą tej kaden-
cji, kwestia procedury prawnej. Przeczytam państwu, 
bo…

(Rozmowy na sali)
Czy ja mógłbym prosić, Panie Marszałku, żeby 

panowie w pierwszym rzędzie przesiedli się do ostat-
niego…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę 
o spokój.)

Pan legislator o opinii legislacyjnej pisze tak: 
„Niniejsza opinia nie stanowi kompleksowej ani 
wyczerpującej oceny zaproponowanych w ustawie 
rozwiązań prawnych. Powodem tego zastrzeżenia jest 
zbyt krótki termin na analizę treści opiniowanej usta-
wy”. Ja zresztą na posiedzeniu komisji i tutaj, podczas 
tej debaty, dopytywałem pana ministra, jak inne kraje 
– był podany przykład Wielkiej Brytanii i Węgier – 
wprowadzały to w ciągu jednego roku. Rozumiem, że 
my, dzięki bagażowi doświadczeń innych krajów – bo 
trzeba z nich korzystać – możemy pewne elementy 
skracać. I należy je skracać, w związku z tym ja nie 
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(senator L. Czarnobaj) procedowanej ustawy. Jak widać, wszyscy się tu-
taj zgadzamy, że ta ustawa jest bardzo ważna dla 
uszczelnienia polskiego systemu podatkowego, dla 
zwiększenia dochodów budżetowych, no i zapew-
nienia środków na realizację programu rządu Prawa 
i Sprawiedliwości, o co bardzo przecież dbamy.

Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opo-
datkowania ma bardzo długą historię w Polsce. 
Przypomnę, została przyjęta w 2003 r., obowiązywa-
ła nieco ponad rok, została uchylona przez Trybunał 
Konstytucyjny w 2004 r., ale nie z powodu sprzecz-
ności samej zasady klauzuli ogólnej z konstytucją, 
ale z powodu wadliwego sformułowania tej klau-
zuli w przepisie przyjętym wtedy przez parlament. 
Trybunał Konstytucyjny, uchylając tę klauzulę, dał 
bardzo precyzyjne instrukcje co do tego, jak powin-
na być sformułowana klauzula przeciwko unikaniu 
opodatkowania. Te instrukcje zostały wykorzystane 
podczas przygotowywania ustawy, nad którą dziś 
procedujemy.

Oczywiście Trybunał Konstytucyjny wskazał tak-
że na to, że nie jest obowiązkiem podatnika tak orga-
nizować swoją działalność gospodarczą, aby zawsze 
zapłacić jak najwyższy podatek. Podatnicy, przedsię-
biorcy polscy mają prawo do takiego kształtowania 
swoich działań biznesowych, aby podatki zapłacić jak 
najmniejsze. To nie jest przecież przestępstwo, my 
tego tutaj nie penalizujemy. Mówimy tu o klauzuli, 
która ma przeciwdziałać sztucznym rozwiązaniom. 
Sztucznym rozwiązaniom, które są tworzone wyłącz-
nie na potrzeby uniknięcia opodatkowania. I tutaj 
oczywiście będzie bardzo wielkie pole do dyskusji, 
co jest tą sztuczną transakcją, co jest zachowaniem 
racjonalnym… Jak sądy będą to oceniać, dowiemy 
się z orzecznictwa, bo z całą pewnością wokół tej 
ustawy powstanie bardzo bogate orzecznictwo sądów 
administracyjnych, a być może także innych sądów.

Co chciałbym podkreślić, mówiąc państwu o tej 
ustawie? Ona w jakimś sensie przewiduje te spo-
ry i wychodzi naprzeciw temu problemowi, który 
przedsiębiorcy mogą mieć, zastanawiając się, jak ich 
działanie gospodarcze będzie ocienione przez organy 
podatkowe. Na szczególne uznanie zasługuje w tej 
ustawie stworzenie rady przy ministrze finansów, 
rady złożonej z wybitnych specjalistów. Ustawa prze-
widuje bardzo wysokie kwalifikacje osób, które będą 
w tej radzie zasiadały. Rada zarówno będzie mogła 
udzielić opinii zabezpieczającej, uprzedniej, przed 
wykonaniem taksacji, jak i będzie opiniować konkret-
ne działania, które zostały już podjęte przez przed-
siębiorców bez uzyskania tej opinii zabezpieczającej. 
Tak więc i minister finansów, i przedsiębiorcy będą 
dzięki tej ustawie wyposażeni w możliwość skorzy-
stania z opinii w bardzo profesjonalnej, sprawiedliwej 
formie, takiej, która w jakimś sensie to widmo dowol-
ności intepretowania przez urzędników skarbowych 

A teraz, Panie Ministrze, to, co pan powiedział, 
jeśli chodzi o kwestię opinii prawnej pana legislatora, 
który wskazywał, że w projekcie tej ustawy są pewne 
elementy niekonstytucyjności. Ja również mówię, że 
należy ją wprowadzać jak najszybciej, ale porządnie. 
Co to znaczy? Przecież legislator nie mówi, Panie 
Ministrze, że te uwagi, które zostały wprowadzone 
w trakcie postępowania legislacyjnego w Sejmie, są 
złe. One, wręcz odwrotnie, poprawiają system. Tylko 
mówimy o jednym: że zaproponowane zmiany wy-
kraczają poza przedłożenie. Czyli należało zrobić tę 
ustawę i obok, równolegle, pracować nad nowelizacją 
czy nową inicjatywą ustawodawczą. Tak powinno się 
zrobić w kraju, w którym przestrzega się – o tym pisze 
legislator – procedur prawnych. Idziemy tu na skró-
ty. Mam nadzieję, że nikt nie wystąpi do Trybunału 
Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjno-
ści tejże ustawy, ale, podobnie jak legislator, także 
ja – zarówno podczas dyskusji w komisji, jak i tutaj 
– zwracam uwagę na to, że coś, co jest słuszne, na-
leży wprowadzać w trybie zgodnym z prawem. I tu 
nie chodzi, Panie Ministrze, o to, abyśmy wydłużali 
prace, przecież równolegle można było to prowadzić.

Dlatego, kończąc, powiem tak: mam nadzieję, że to, 
co pan minister powiedział, że Ministerstwo Finansów 
będzie posiadało… Proszę zauważyć, jaka jest dzi-
siaj sytuacja. My dzisiaj procedujemy nową ustawę, 
pan minister mówi, że są lub będą zatrudniane osoby, 
dzieje się to równolegle, więc tempo jest duże… Mam 
nadzieję, Panie Ministrze – i o to cały czas zabiegam 
i proszę – że z powodu tego tempa, które jest potrzeb-
ne do uszczelnienia systemu, nie wylejemy dziecka 
z kąpielą. Chodzi mi o to, aby to, co jest często pol-
ską przywarą, a mianowicie robienie rzeczy w sposób 
partyzancki, nie odbiło się na podatnikach, nie odbiło 
się na całym systemie i nie spowodowało negatywnej 
opinii w sprawie ustawy, która w mojej ocenie idzie 
w bardzo dobrym kierunku. Uważam, że elementy 
tej ustawy są podobne do tych zawartych w dotyczą-
cych tego samego ustawach w innych krajach OECD, 
tylko zasadnicza różnica jest taka: tam wprowadza-
no je zgodnie z procedurami prawnymi zapisanymi 
w konstytucji i zgodnie z procedurami związanymi 
z uchwalaniem takich ustaw. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Bierecki.

Senator Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wypada podziękować panu senatorowi 

Czarnobajowi za tak konstruktywne podejście do 
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(senator G. Bierecki) przedsiębiorczość się teraz bardzo rozwija, kompli-
kuje. Chodziłoby o to, żeby ułatwić funkcjonowa-
nie struktur holdingowych w Polsce. Ta ustawa daje 
spójność interpretacji przepisów prawa podatkowego 
akurat w tym zakresie i konieczne jest dalsze dążenie 
do tego, aby zapewnić spójność interpretacji przepi-
sów prawa podatkowego ogółem. Zbyt często mamy 
do czynienia z sytuacjami, w których różne ośrodki 
wydają sprzeczne interpretacje bądź zmieniają swoje 
stanowisko w czasie, co skutkuje tym, że przedsię-
biorcy często z poczuciem braku winy zostają z zale-
głością podatkową. Prawda? Wykonywali czynności 
gospodarcze zgodnie z obowiązującą interpretacją, 
ale po kilku latach interpretacja się zmieniła i okazało 
się, że nagle ktoś naruszył prawo podatkowe i musi za-
płacić podatek wraz z odsetkami. Ta niezborność in-
terpretacji jest problemem w funkcjonowaniu naszego 
systemu podatkowego, stąd też apel do ministerstwa 
o podjęcie szczególnych działań w celu ujednolicenia 
tych interpretacji i zapewnienia ich stabilności.

Warto też zwrócić uwagę na rzecz, która istnieje 
w innych systemach podatkowych, a mianowicie na 
możliwość negocjowania z organami podatkowymi 
wymiaru dodatkowego zobowiązania podatkowe-
go ustalonego podczas postępowania podatkowego 
prowadzonego u przedsiębiorcy. Takie rozwiązanie 
znacząco ułatwiłoby i skróciłoby wiele toczących 
się postępowań podatkowych bez ryzyka obniżenia 
wysokości dochodów budżetowych. Postępowania 
podatkowe trwają kilka lat, średnio kilka lat, a kwota 
ostatecznie wpłacana przez podatnika po zakończe-
niu postępowania bardzo często jest niższa, znacznie 
niższa niż pierwotnie określona przez organ podat-
kowy. Stąd też myślę, że wprowadzenie możliwości 
negocjowania z organami podatkowymi wymiaru 
tego dodatkowego zobowiązania, która istnieje w in-
nych systemach podatkowych, byłoby z pożytkiem 
dla wielkości ściąganych podatków.

Warto się także zastanowić nad możliwością pre-
ferencyjnego opodatkowania tzw. dochodów z nie-
ujawnionych źródeł w przypadku ich dobrowolnego 
zgłoszenia.

I wreszcie, istotne dla stworzenia przyjaznego 
systemu podatkowego jest precyzyjne określenie 
w przepisach zasad odpowiedzialności karnoskarbo-
wej wobec osób odpowiedzialnych u przedsiębiorców 
za sprawy finansowe.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Przewo-
dniczący…)

Już kończę, już kończę, ostatnia myśl.
Obecne przepisy, które funkcjonują, pozwalają 

postawić zarzuty karnoskarbowe wielu osobom na 
podstawie niejasnych zasad przypisywania odpowie-
dzialności.

To tyle, jeśli chodzi o postulaty wprowadzenia 
przepisów, które, jak myślę, powinny się pojawić 

skomplikowanych często działań gospodarczych od-
suwa i chroni przed negatywnymi skutkami.

Ta ustawa przyjmowana jest przez nasz parlament 
jako ostatni parlament w Unii Europejskiej. Można 
by zapytać, dlaczego od 2004 r. czekaliśmy, dlaczego 
tak długo czekaliśmy na zastosowanie czegoś, co sto-
sują praktycznie wszystkie kraje zrzeszone w OECD, 
w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 
Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania 
jest zalecana nie tylko przez G20, OECD, jest zaleca-
na także przez Komisję Europejską.

Chcę też państwu powiedzieć, że wkrótce, mam 
nadzieję, że szybko, będziemy implementować dy-
rektywę, bo jeszcze w tym roku zostanie przyjęta 
dyrektywa europejska przeciwko unikaniu opodatko-
wania, która jest efektem kilkuletnich prac specjalne-
go zespołu, powołanego po to, żeby uregulować ten 
problem, z którym mają do czynienia wszystkie kraje 
rozwinięte. Na końcu, jak się okazuje, podatki, które 
pochodzą z przychodów uzyskanych w krajach Unii 
Europejskiej, lądują gdzieś na jakichś plażach w ma-
łych krajach, które korzystają z tego, że są jakimiś 
takimi „chuliganami” systemu podatkowego. One 
korzystają na tym, że ułatwiają unikanie opodatko-
wania i w gruncie rzeczy ułatwiają też prowadzenie 
działalności przestępczej.

Państwo niedawno słyszeliście o Panama pa-
pers, o ogromnej liczbie danych, która została opu-
blikowana, która pokazuje skalę, światową skalę 
unikania opodatkowania. Wcześniej mieliśmy prze-
cież wyciek z Luksemburga, tzw. LuxLeaks, także 
z Lichtensteinu, zostało ujawnionych wiele historii, 
których bohaterami są też polscy przedsiębiorcy

Ja troszkę boleję nad tym, że w tej masie danych, 
która się pojawia, wszyscy są niejako w jednym 
worku, bo często polscy przedsiębiorcy korzystają 
z różnych rozwiązań za granicą nie z tego powodu, 
żeby uniknąć podatków, ale z tego powodu, że polskie 
prawo takich możliwości im nie stwarza. Stąd kilka 
postulatów takich de lege ferenda, bym powiedział, 
kilka postulatów w sprawie tego, co powinno nieja-
ko uzupełnić tę klauzulę ogólną przeciwko unikaniu 
opodatkowania, aby polski system podatkowy był 
przyjazny przedsiębiorcom.

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w Polsce 
mamy bardzo niekorzystne warunki do prowadze-
nia działalności spółek holdingowych. To powoduje, 
że polskie spółki, które chcą wchodzić kapitałowo 
w inne podmioty, robią to bardzo często poprzez za-
graniczne spółki holdingowe zamiast poprzez polskie 
struktury podatkowe. To jest rzecz, którą trzeba było-
by się pilnie zainteresować. Myślę, że doświadczenia 
holenderskie, luksemburskie są tutaj do wykorzysta-
nia tak, aby ułatwić przedsiębiorcom, którzy… Nasza 
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(senator G. Bierecki) kluczowe postulaty zawarte w noweli przedstawionej 
i opracowywanej na posiedzeniu komisji.

Na posiedzeniu zostało zgłoszonych 8 uwag Biura 
Legislacyjnego. Z tych 8 uwag ministerstwo pozytyw-
nie zaopiniowało 4: pierwszą, trzecią, szóstą i siódmą. 
I w zasadzie, jeśli chodzi o sprawozdanie z poczynań 
komisji, to mogę jeszcze tylko powiedzieć, że odbyła 
się krótka dyskusja, w której obecny minister odpo-
wiadał na pytania i wątpliwości.

Więcej poprawek nie zostało zgłoszonych. Tak 
więc te poprawki, które zostały zgłoszone, wynikały 
tylko z uwag Biura Legislacyjnego.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Grubski. Bardzo proszę.

Senator Maciej Grubski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Przewodniczący, czy rozma-

wialiście szerzej na temat gwarancji, jeżeli chodzi 
o obszary eksportowe, którymi zainteresowany jest 
polski przedsiębiorca? Mam na myśli głównie Iran. 
Nastąpiła zmiana, jeżeli chodzi o politykę świata 
w stosunku do Iranu, zniesiono sankcje, jest bardzo 
duże zainteresowanie ze strony polskich przedsię-
biorców. I pojawia się pytanie, czy dzisiaj bank, który 
ma realizować gwarancje, jest do tego przygotowany, 
przede wszystkim, że tak powiem, mentalnie. I czy 
jest gotowy, aby udzielać takich gwarancji zaintere-
sowanym polskim przedsiębiorcom.

Senator Grzegorz Peczkis:
To nie było przedmiotem dyskusji. Na sali jest 

jednak obecny pan minister, który prawdopodobnie 
zaraz udzieli odpowiedzi na to pytanie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Jeżeli nie ma więcej pytań, to chciałbym poinfor-

mować, że…
(Głos z sali: Jest, jest.)
A, senator Augustyn. Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, na posiedzeniu komisji była 

wyrażana obawa, że tak szczegółowy podział 

wkrótce albo równolegle z tą klauzulą ogólną prze-
ciwko unikaniu opodatkowania tak, aby nasz system 
podatkowy był nie tylko szczelny i skuteczny, ale 
także przyjazny dla polskich przedsiębiorców. Jeszcze 
raz gratuluję ministerstwu przygotowania tak dobrej 
ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
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 siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gwa-
rantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach 
eksportowych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 172, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 172 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, senatora Grzegorza Peczkisa, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis:

„Polska będzie wielka albo nie będzie jej wca-
le” – to jest zdanie marszałka Piłsudskiego, które 
otwiera ważny dokument, przyjęty 16 lutego 2016 r. 
przez Radę Ministrów, pod tytułem „Plan na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju”. Konsekwencją jego 
przyjęcia jest konieczność dostosowania systemu 
prawnego w obszarze funkcjonowania istniejących 
instytucji, wspierania eksportu i integracji instru-
mentów rozwoju. W wyniku nowelizacji przed-
stawionej w trakcie prac komisji nad dokumentem 
zmianie ulega nadzór nad Korporacją Ubezpieczeń 
Kredytów Eksportowych SA. W zakresie praw mająt-
kowych Skarbu Państwa uprawnienia ministra skar-
bu otrzyma minister do spraw energetyki. Minister 
do spraw gospodarki przejmie nadzór nad prezesem 
Urzędu Zamówień Publicznych. Minister właści-
wy do spraw gospodarki będzie nadzorować status 
Banku Gospodarstwa Krajowego. W skład Komisji 
Nadzoru Finansowego wejdzie minister do spraw go-
spodarki lub jego przedstawiciel. Nastąpi powołanie 
nowego zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów 
Eksportowych SA. Zostaną powołani na nowych za-
sadach przewodniczący i członkowie rady nadzorczej 
Banku Gospodarstwa Krajowego. Minister do spraw 
gospodarki zgłosi swój udział w pracach KNF. To są 
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Wicemarszałek Adam Bielan:

Informuję, że Ministerstwo Rozwoju reprezentuje 
pan podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Mariusz Haładyj. 

Bardzo proszę, Panie Ministrze. Proszę odpowie-
dzieć na pytanie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Mariusz Haładyj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie o Iran 

jest oczywiście pytaniem ważnym i trafnym, ale nie 
na poziomie rozpatrywania wspomnianej ustawy. 
Mówimy tutaj bowiem tak naprawdę o zmianach 
organizacyjnych i strukturalnych wewnątrz rządu. 
A kwestie dotyczące wykorzystania czy intensyfikacji 
konkretnych instrumentów wiążą się już z realizacją, 
później, konkretnych działań. Iran jest oczywiście 
przedmiotem zainteresowania, jeżeli chodzi o dzia-
łania polskich instytucji. 

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Bardzo proszę, pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Minister właściwy ds. gospodarki ma przejąć 

uprawnienia ministra Skarbu Państwa wobec PKO BP. 
O ile w przypadku innych instytucji można dysku-
tować, co jest lepsze, czy minister Skarbu Państwa, 
który odpowiada jako właściciel, czy też minister 
gospodarki, który odpowiada za rozwój gospodarczy, 
o tyle tutaj spółka akcyjna, która skupia oszczędności 
Polaków, ma przejść pod nadzór ministra mającego się 
zajmować polityką gospodarczą. Jaki jest cel takiego 
przyporządkowania?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju 
Mariusz Haładyj:
Szanowny Panie Senatorze, zmiany dotyczące 

PKO BP związane są przede wszystkim z jedną klu-
czową przyczyną, a mianowicie z tym, że inne agen-
cje rozwojowe, o których też mowa w ustawie, nie 
mają takich narzędzi dystrybucji, jakimi dysponuje 
PKO BP, przede wszystkim w kontekście dotarcia 
do MŚP. I to jest, można powiedzieć, główny cel. 
Wspomniana oferta PKO BP uzupełnia, niejako do-
myka krajobraz, który będzie efektem uchwalenia 
wspomnianej ustawy. I oczywiście wszelkie działania 

obowiązków w zarządzie Banku Gospodarstwa 
Krajowego, zwłaszcza w sytuacji, kiedy używa się 
słowa „kompetencje”, będzie prowadził do niepo-
rozumień pomiędzy członkami zarządu właśnie co 
do tego, czy zarząd, in gremio, ma wspólne kom-
petencje, tak jak ma wspólną odpowiedzialność, 
czy też poszczególne obszary należą do wyłącznej 
kompetencji poszczególnych członków zarządu. 
Chciałbym, żeby pan powiedział o tej kwestii, która 
została poruszona na posiedzeniu komisji.

Senator Grzegorz Peczkis:

Tak, była taka obawa, ona została bardzo słusznie 
wyrażona przez część osób, w tym właśnie przez 
zadającego tutaj pytanie pana senatora. I minister 
właściwy w odpowiedzi zwracał uwagę na rozróż-
nienie kwestii reprezentowania banku oraz kwestii 
realizowania zadań. Wspomniane uszczegółowie-
nie, skanalizowanie powinności, przypisanie ich do 
odpowiednich poszczególnych pracowników wiąże 
się z realizacją zadań, a nie reprezentowaniem na 
zewnątrz.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Nie ma więcej zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister roz-
woju.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Mariusz Haładyj: Nie.)

Nie.
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 Grubski. Bardzo proszę.

Senator Maciej Grubski:
Chciałbym zadać to samo pytanie, które było 

skierowane do pana senatora Peczkisa, o kwestię 
widzenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
możliwości eksportowej gwarancji ukierunkowa-
nej na Iran.

(senator M. Augustyn)
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(podsekretarz stanu M. Haładyj) spółki, odpowiadały działowo, że tak powiem, tym 
obszarom, z których ich rekomendacja wychodzi – 
czyli ukierunkowanie kompetencji poszczególnych 
członków zarządu właśnie z uwagi na organ wnio-
skujący o jego powołanie. I czym innym jest – mówię 
o potencjalnych sporach, o których mówił pan sena-
tor – kwestia kompetencji i wewnętrznego podziału 
zadań, a czym innym jest reprezentowanie spółki na 
zewnątrz. I tutaj działają wszelkie reguły korporacyj-
ne, kodeksowe czy prawa bankowego. Zarząd działa 
kolegialnie i art. 10 również o tym stanowi. Z kolei 
uchwały zarządu podejmowane są większością gło-
sów. Art. 10a służy ukierunkowaniu wewnętrznego 
podziału zadań poszczególnych członków zarządu.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Grabowski. Bardzo proszę.

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

niejako sprowokował mnie trochę senator Florek. To 
pytanie padało w trakcie posiedzenia komisji. Chodzi 
o PKO BP jako spółkę giełdową. Tutaj pan minister, 
zresztą tak jak na posiedzeniu komisji, potwierdził, że 
chodzi tylko i wyłącznie o wykorzystanie istniejącej 
sieci dystrybucji, żeby dotrzeć do MŚP. Ale jaki to 
będzie miało wpływ na strukturę organizacyjną? Czy, 
że tak powiem, będzie to się wiązało z koniecznością, 
sam nie wiem, budowy jakichś dodatkowych komórek 
organizacyjnych w ramach struktury organizacyjnej 
BP, czy to będzie… Chodzi też o ewentualne kosz-
ty, które będzie ponosiło PKO BP na skutek takiej 
reorganizacji. Czy takie dyskusje, takie rozmowy 
z zarządem PKO BP były prowadzone, czy nie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Mariusz Haładyj:

Na tak szczegółowe pytanie na poziomie rozpa-
trywania ustawy chyba nie będę mógł w pełni odpo-
wiedzieć panu senatorowi. W ustawie nie ma zmian 
dotyczących struktury funkcjonowania PKO BP. Tu 
jest tylko i wyłącznie zmieniający się organ wyko-
nujący prawa z akcji i sama ustawa, samo przenie-
sienie tych uprawnień, nie implikuje konieczności 
dokonywania jakichkolwiek zmian organizacyjnych 
wewnątrz banku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, pan senator chce dopytać.

podejmowane przez ministra, który będzie wykony-
wał prawa z akcji, będą tylko i wyłącznie działaniami 
rynkowymi. Tutaj też nie ma zagrożeń, że ten bank, 
nie wiem, zmieni swój profil czy formułę. Tu chodzi 
raczej o wykorzystanie potencjału PKO BP niż o ja-
kieś dramatyczne ruchy wobec PKO BP.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Jeszcze raz pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, ja jednak wrócę jeszcze do kwe-

stii art. 10a dodawanego w ustawie odnoszącej się do 
Banku Gospodarstwa Krajowego. Nie wydaje mi się, 
żeby to rozwiązanie naprawdę zapewniało spraw-
ne funkcjonowanie zarządu. Bo jeżeli do wyłącznej 
kompetencji konkretnych wiceprezesów czy człon-
ków zarządu będą należały konkretne obszary, to co 
się będzie działo, kiedy między członkami zarządu 
dojdzie do sporu? Owszem, odpowiedzialność jest 
wspólna, ale w jakiej formule takie gremium będzie 
w stanie podjąć zgodną decyzję? Albo będzie tak, że 
ktoś wejdzie w cudze kompetencje, co w świetle oma-
wianej ustawy nie powinno mieć miejsca, albo nie 
będzie możliwości ustalenia wspólnego stanowiska. 
Wydaje mi się, że praktycznie tak to może wyglądać.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Mariusz Haładyj:
Odpowiadam na pytanie. Pamiętajmy, i ja też 

o tym mówiłem, o art. 4 ustawy o BGK, tak żeby-
śmy mieli pełne rozeznanie, jaki charakter ma Bank 
Gospodarstwa Krajowego, jakim on jest bankiem. 
Pamiętajmy, że do podstawowych celów działalności 
BGK – i to o tym stanowi art. 4 – należy wspieranie 
polityki gospodarczej Rady Ministrów, rządowych 
programów społeczno-gospodarczych oraz progra-
mów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. 
I to jest jakby punkt wyjścia do tego, żeby odpowie-
dzieć panu senatorowi na pytanie dotyczące projek-
towanego art. 10a. Ja bym nie powiedział, że art. 10a 
bardzo szczegółowo… On kierunkowo określa kom-
petencje członków zarządu, którzy są wskazywani 
przez poszczególnych ministrów, po to, żeby kompe-
tencje wewnętrzne, do prowadzenia spraw wewnątrz 
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Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, za odpowiedzi.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Grubski.
Bardzo proszę.

Senator Maciej Grubski:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie 

Ministrze!
Ja powiem o pewnej kwestii, tak troszeczkę obok 

tej ustawy, tak, jak moje pytanie zostało skierowane… 
Ważna w przypadku tej ustawy jest oczywiście jej 
nazwa, czyli kwestia gwarancji dla eksportu. Mało 
jest okazji, aby porozmawiać o tego typu rzeczach. 
Mieliśmy program, który był preferowany przez by-
łego wicepremiera w poprzednim rządzie, program 
„Go Africa”, który w jakimś sensie się udał. Dzisiaj 
potrzebny jest taki sam program dla Iranu, program 
„Go Iran”. Mamy sytuację, w której grupa polsko-
-irańska funkcjonująca w parlamencie od 5 lat na-
mawia polskich przedsiębiorców do tego, aby inwe-
stowali w Iranie, aby ściągali towary z Iranu. Iran 
dzisiaj ma tak dynamiczną gospodarką, szczególnie 
po otworzeniu się… Po zniesieniu sankcji w Iranie 
mamy sytuację bardzo dynamicznie rozwijającej się 
chęci wymiany między oboma państwami. I mamy 
dużą grupę przedsiębiorców, którzy są zainteresowa-
ni, aby takie działania prowadzić.

Potrzebne są dzisiaj instrumenty do tego, aby te 
działania wzmocnić, aby te działania przede wszyst-
kim zabezpieczyć, jeżeli chodzi o gwarancje. Dlatego 
ta ustawa, jak myślę, reformująca w jakimś sensie ten 
system gwarancji poprzez poszczególne instytucje 
finansowe w Polsce, daje takie możliwości. I za to 
oczywiście trzeba podziękować. Mam nadzieję, że 
również Iran w polskiej rzeczywistości za moment 
jakby zafunkcjonuje. Chciałbym jeszcze powiedzieć, 
że jest to gospodarka, która dzisiaj jest drugą gospo-
darką, jeżeli chodzi o ilości gazu, i trzecią gospodar-
ką, jeżeli chodzi o ilości ropy. Potencjał, który jest 
potrzebny Polsce do współpracy… Relacje między 
Polską a Iranem w historii zawsze były bardzo dobre, 
tak że mam nadzieję, że ta ustawa również da moż-
liwość polskim przedsiębiorcom, aby tę działalność 
gospodarczą rozwijali. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo 

Senatorowie!

Senator Arkadiusz Grabowski:

Panie Ministrze, sam nie wiem, może pan mnie nie 
zrozumiał… Potwierdził pan, że PKO BP będzie… 
Ustawa de facto wykorzysta sieć dystrybucji PKO BP 
do obsługi MŚP, tak? Czyli, jak rozumiem, te pla-
cówki czy te struktury organizacyjne, które istnieją, 
będą obsługiwały… One dostaną dodatkowe zadania. 
W związku z tym pytam, czy będzie potrzebna zmia-
na struktury organizacyjnej, sam nie wiem, zatrud-
nienie pracowników czy jakieś poszerzenie komórek 
organizacyjnych. W tym kontekście pytam.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Mariusz Haładyj:
Panie Senatorze, ustawa tego nie reguluje i nie 

obliguje do tego. Zmiany w strukturach organiza-
cyjnych poszczególnych podmiotów jakby nie są 
skutkiem zmian regulacji, jeżeli chodzi o nadzór. 
Przypuszczam, że to już jest kwestia zarządzania 
bankiem i sprawa zarządu banku, a nie organu nad-
zorującego.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Lista… Aha, jeszcze…
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, mam takie pytanie: dlaczego pań-

stwo zrezygnowaliście z obecnego brzmienia art. 12? 
Chodzi o wytyczne, których radzie nadzorczej mógł 
udzielać minister właściwy do spraw instytucji finan-
sowych, w tym wypadku był to minister właściwy 
do spraw gospodarki. Czyli dajecie, jak rozumiem, 
bardzo dużą swobodę temu bankowi, a przecież on 
ma specyficzną funkcję w naszym systemie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Mariusz Haładyj:
Panie Senatorze, zrezygnowaliśmy z tego przepisu 

w uzgodnieniu z ministrem finansów, który w prak-
tyce tego przepisu przez ostatnie lata po prostu nie 
wykorzystywał, więc uznał, że ten przepis nie jest 
konieczny do realizacji zadań, także ministra finan-
sów w stosunku do banku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Nie widzę więcej zgłoszeń.
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(senator M. Augustyn) przekonany, że to, co tutaj mamy, jest zalążkiem kon-
fliktu. Nie będzie chyba odkrywcze stwierdzenie, że 
ta ustawa rodziła się tak długo, bo inne kompeten-
cje już dawno poprzenosiliśmy, ponieważ w obrębie 
Rady Ministrów są i były ostre spory, co komu ma 
być przyporządkowane. I echem tych sporów jest 
właśnie proponowany art. 10a. Otóż rozczłonkowa-
no tam kompetencje pomiędzy poszczególne resorty 
i ustawowo zlepiono zarząd, który w zakresie repre-
zentacji, owszem, ma sprawy uregulowane zgodnie 
z kodeksem, ale w zakresie podejmowania decyzji 
musi dojść do konsensusu albo przynajmniej do de-
cyzji większościowej. I gdyby zadania były ujęte tutaj 
w sposób, że tak powiem, miękki, gdyby pozostawić 
to, jak było, to zadaniami podzielono by się w obrębie 
zarządu i byłaby to jego wewnętrzna sprawa, a na 
zewnątrz wyszłaby konkretna decyzja i konkretna od-
powiedzialność. Tymczasem w ten sposób otwieracie 
państwo pole do wewnętrznych konfliktów. To jest złe 
rozwiązanie i dlatego będę wnosił o wykreślenie tego 
artykułu. Ustawa tylko na tym zyska. Sprawność za-
rządzania na tym zyska. I minister na tym zyska, choć 
inni ministrowie będą musieli mu się wtedy trochę 
podporządkować. A jeśli zostawimy to tak, to będą, 
że tak powiem, latyfundia w obrębie tego dużego kon-
glomeratu, za który odpowiadać będą poszczególni 
ministrowie, czego chciano uniknąć. To jest sprzeczne 
z celem ustawy i sprzeczne z dobrym zarządzaniem. 
Ten artykuł absolutnie powinien zniknąć. Można by 
zapytać, Drodzy Państwo Senatorowie: a co by się sta-
ło, gdyby tego artykułu nie było? Nic by się nie stało.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
9,5 minuty.)

Na koniec…
Dziękuję. Pan marszałek jest jak stoper…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Pilnuję czasu.)
…bo gdybym przekroczył czas, to co innego, ale 

już prewencyjnie zwraca mi uwagę. Ale mam już tyl-
ko jedną sprawę, którą chciałbym poruszyć; w komisji 
też była podnoszona.

Oczywiście te ruchy, które są proponowane, 
będą dotyczyły ludzi, będą dotyczyły pracowników. 
I art. 10 mówi o tym, że jeśli chodzi o członków kor-
pusu służby cywilnej, to oni po opuszczeniu jednego 
miejsca będą mieli gwarantowaną pracę w innym 
miejscu. Jednak jest to tylko część pracowników, więc 
należy postawić pytanie, co się stanie z pozostałymi. 
Nie wiem, jaki procent stanowią członkowie korpusu 
służby cywilnej, ale zapewne niewielki. Większość 
pracowników ma prawo obawiać się tej ustawy. I tak 
naprawdę wielu z nich, być może nawet dobrych, 
dzisiaj z tych bardzo ważnych miejsc będzie chcia-
ło odejść, bo płace nie zachęcają aż tak bardzo do 
pozostania, a teraz jeszcze otrzymują oni sygnał, że 
trwanie w tych urzędach, w tych instytucjach nie-
koniecznie jest pewne. Można było pójść krok dalej. 

Rząd do realizacji swoich celów oczywiście powi-
nien mieć swobodę w kształtowaniu struktury urzę-
dów, ale należy tego rodzaju propozycjom się przyglą-
dać, aby zapewnić sprawność ich funkcjonowania. Ta 
ustawa w paru miejscach budzi pewne wątpliwości. 
Mam nawet wrażenie, że w jakiejś części wpisuje się 
ona w cykl ustaw, które tutaj procedujemy, a których 
celem – według patentu określonego jeszcze w po-
przedniej kadencji rządów Prawa i Sprawiedliwości – 
jest wymiana władz w wielu spółkach i agendach, na 
które Skarb Państwa chce mieć wpływ. To oczywiście 
zawsze odbywa się według tego samego scenariu-
sza: zwiększamy albo zmniejszamy liczbę członków 
władz, zmieniamy nieco ich kompetencje i używa-
my tego jako pretekstu do wymiany zarządów. Tu, 
wydaje mi się, dzieje się podobnie, a przecież tak 
naprawdę nie koneksje polityczne – co obserwujemy 
teraz bardzo często – lecz kompetencje gwarantują 
rządowi Prawa i Sprawiedliwości osiągnięcie suk-
cesu. A polityczne rozdawnictwo gwarantuje Prawu 
i Sprawiedliwości klęskę w tych dziedzinach, w któ-
rych nie ma kompetentnego zarządzania. To, co mó-
wię, nie jest skierowane przeciw… Ja nie mówię tego 
ze złą intencją, bo wszyscy zobowiązaliśmy się do 
służby naszym wyborcom i do działania na rzecz 
państwa.

Jakie konkretnie wątpliwości budzi ta ustawa? 
Otóż do tej pory było tak, że kiedy jakieś ministerstwa 
chciały wykonać zadania, wprzęgając w to banki, 
które miały dostatecznie dużą sieć, ogłaszały w tej 
sprawie konkurs czy przetarg i wyłaniały odpowied-
niego operatora. Tymczasem to przejęcie uprawnień 
zarządczych wobec PKO BP, w którym, jak mówił tu-
taj pan minister, swoje oszczędności lokuje tak wielu 
Polaków drobnych ciułaczy, którzy mają do tego pań-
stwowego banku duże zaufanie, może powodować, 
że będą nakładane na ten bank zadania, których on 
wcale nie chce się podjąć, a być może są inne banki, 
które wykorzystując swoją sieć, byłyby w stanie to 
zrobić nawet taniej. Przechodzimy, zdaje się, na tryb 
ręcznego sterowania wprawdzie w drobnym zakresie, 
ale jednak w odniesieniu do spółki giełdowej, która 
powinna się kierować tylko względami biznesowymi.

Druga sprawa, którą poruszałem już w pytaniu, to 
kwestia dodania art. 10a. Panie Ministrze, oczywiście 
w obrębie zarządów dzielimy się zadaniami, to jest 
poniekąd abecadło dobrego zarządzania. Ale jeżeli 
wpiszemy to do ustawy, tak jak państwo proponuje-
cie, i jeszcze zamiast zadań dodamy kompetencje, to 
z całą pewnością da się z tego wyinterpretować, że 
są to wyłączne kompetencje odpowiednich członków 
zarządu, ponieważ innym przypisane są inne kom-
petencje. To jest prosta droga do tego, żeby zdezin-
tegrować zarząd, a nie uspokoić emocje. Ja jestem 
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(senator M. Augustyn) Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały 
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 123, 
a sprawozdanie – w druku nr 123 S.

Proszę sprawozdawcę połączonych Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki 
i Spraw Senatorskich, senatora Krzysztofa Słonia, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji 
o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca  
Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz 
Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w spra-
wie zmiany Regulaminu Senatu, która to zmiana za-
warta są w druku nr 123.

Krótka historia tych zmian. Marszałek Senatu 
w dniu 24 marca 2016 r. skierował do Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki 
i Spraw Senatorskich projekt uchwały w sprawie 
zmiany Regulaminu Senatu w celu rozpatrzenia go 
w pierwszym czytaniu.

Podczas posiedzenia w dniu 18 maja 2016 r. komi-
sje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony 
przez wnioskodawców projekt uchwały i wprowadzi-
ły do niego poprawki. Wnioskodawcą projektu zmian 
w regulaminie był senator Jan Żaryn, on również 
przedstawił projekt zmiany w Regulaminie Senatu 
związany z koniecznością wprowadzenia zmian do-
tyczących kwestii zmian, jakie Wysoki Senat wpro-
wadził w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu oraz w niektórych innych ustawach.

Zmiany dotyczą kwestii wyboru przez Senat 
przedstawicieli Senatu do Kolegium Instytutu 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu. Art. 1 proponowanych 
zmian wprowadza zmiany w Regulaminie Senatu, 

Wiem, że nie ma obowiązku gwarantowania tego 
w ustawie…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
już 11 minut.)

Już kończę.
…Natomiast nic by się nie stało, gdyby pracowni-

cy takie gwarancje otrzymali. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Mieczysław Augustyn: Przekazuję tutaj 

poprawkę.)
Poprawka, tak.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję również, że wniosek o charakterze le-

gislacyjnym na piśmie złożył pan senator Augustyn.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

Mariusz Haładyj: Tak.)
Tak? Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rozwoju  
Mariusz Haładyj:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Tylko króciutko, bo padło pytanie o Iran ze 

strony pana senatora… Ustawa tego nie regulu-
je, ale właśnie po to jest ustawa, żeby integrować 
narzędzia, którymi dysponuje administracja rzą-
dowa czy rząd, i koncentrować działania właśnie 
na tych rynkach, które są najbardziej perspekty-
wiczne. Chodzi o to, żeby integrować narzędzia, 
którymi dysponują… Bo dzisiaj jest takie podejście 
produktowe – tu jest jedna agencja, a tam druga. 
Chodzi więc o integrację oraz, powiedzmy, ku-
mulację, żeby łączyć działania tych instytucji. 
Rozmawialiśmy dzisiaj o korpusie służby cywilnej. 
Ten przepis jest właśnie po to, Panie Senatorze, 
żeby uniknąć takiej sytuacji, że nastąpi dublowanie 
zatrudnienia – czyli pracownicy zostaną w jednym 
urzędzie, a w drugim, który przejmuje część zadań, 
będzie nadbudowywana administracja – i uniknąć 
właśnie konieczności zwalniania tych ludzi oraz 
zatrudniania nowych w drugim urzędzie. Chodzi 
właśnie o to, żeby osoby, które zajmują się określo-
nymi zadaniami, mogły płynnie przejść do innego 
urzędu. Szczegóły organizacyjne oczywiście będą 
przedmiotem rozmów między ministrami. Dziękuję 
bardzo.
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(senator sprawozdawca K. Słoń) Podczas głosowania nad poprawkami zgłoszonymi 
w trakcie dyskusji oraz nad całą uchwałą nie było 
głosów przeciw, jednak część senatorów wstrzymała 
się od głosu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Sprawozdawco, ja już po 

części uzyskałem odpowiedź, ale chcę powiedzieć, że 
brak tu pewnej konsekwencji. Senat wybiera 2 sena-
torów do składu Krajowej Rady Sądownictwa, wy-
biera członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
3 członków Rady Polityki Pieniężnej i 2 członków 
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Cytuję, jak 
to jest zapisane, to jest też zmiana do art. 92, czyli 
pierwszego artykułu, który nowelizujemy. I teraz, 
senator może udzielić poparcia co najwyżej 2 kandy-
datom do Krajowej Rady Sądownictwa – i wybieramy 
2 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa; 1 
kandydatowi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
– i wybieramy 1 kandydata; 3 kandydatom do Rady 
Polityki Pieniężnej – i wybieramy 3 kandydatów; 
oraz 1 kandydatowi do Kolegium Instytutu Pamięci 
Narodowej – a powołujemy i odwołujemy 2 kandy-
datów, więc jest tu brak konsekwencji w stosunku do 
tych innych… Jeżeli wszędzie możemy zgłaszać tylu, 
ilu wybieramy, a powołujemy i odwołujemy dwóch, 
to dlaczego w tym przypadku można zgłaszać tylko 
jednego? No, ja tylko mówię, że to jest naprawdę brak 
konsekwencji, taki wyjątek, jeżeli chodzi o Instytut 
Pamięci Narodowej. Nie wiem, dlaczego akurat taki 
wyjątek robimy. Dziękuję.

Senator Krzysztof Słoń:
Taką formułę wyboru zaproponowała grupa sena-

torów i taką też formułę przedstawił sprawozdawca 
tej grupy senatorów, pan senator Jan Żaryn. Zyskała 
ona uznanie w oczach komisji i ten zapis znalazł się 
w przedstawionym Wysokiej Izbie projekcie uchwały. 
Rzeczywiście, w tym konkretnym przypadku jest 
nieco odmienny sposób udzielania rekomendacji, 
poparcia, stanowi to pewną różnicę w stosunku do 
pozostałych gremiów, do których Senat wybiera swo-
ich przedstawicieli, ale decyzja komisji była wyrażo-
na w głosowaniu i takie też zapisy znalazły uznanie 
komisji.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Jackowski.

a art. 2 i art. 3 porządkują kwestie związane z działal-
nością marszałka Senatu w związku z sytuacją, która 
umożliwi powołanie tychże przedstawicieli Senatu 
do wspomnianego gremium. Art. 3 z kolei precyzuje 
kwestie związane z wejściem uchwały w życie.

Podczas dyskusji senatorowie byli zainteresowani 
kwestiami dotyczącymi między innymi sposobu re-
komendowania przez grupę 7 senatorów kandydatów 
do tego gremium, jak również sposobem wyłaniania 
2 członków Senatu do tego gremium. Pan senator 
Żaryn, jak również legislator, udzielili wyczerpują-
cych odpowiedzi na pytania przedstawicieli komisji.

Komisje, które reprezentuję podczas tego sprawoz-
dania, wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego, 
załączonego projektu uchwały. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji 
oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodaw-
ców. Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania senatora Jana Żaryna.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pytanie, czy była jakaś dyskusja co do tych 

kwot, których potrzeba dla poparcia danej kandyda-
tury. Czy komisje przyjęły to jednomyślnie, czy były 
na ten temat jakieś uwagi i padały jakieś argumenty? 
Dziękuję.

Senator Krzysztof Słoń:
Uwagi, Panie Senatorze, dotyczyły kwestii zwią-

zanych w całym procesie wyboru z tym, że kandydata 
na członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu może wystawić grupa 7 senatorów i że 1 
senator może udzielić poparcia tylko 1 kandydatowi. 
Część senatorów miała wątpliwości, czy 1 senator 
może udzielić poparcia 1 kandydatowi, czy też mógł-
by tego poparcia udzielić 2 kandydatom w związku 
z tym, że Senat wybiera 2 przedstawicieli do tego 
gremium. Dyskusja dotyczyła również kwestii głoso-
wania nad wyborem kandydatów, czy wybór ma być 
przeprowadzony bezwzględną większością głosów, 
czy też zwykłą większością głosów.
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inaczej. Mnie chodziło tylko o jedną rzecz, o to, że 
w tej ustawie, w tej zmianie troszeczkę inaczej traktu-
jemy te organy, a inaczej Instytut Pamięci Narodowej. 
Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że tu jest pew-
na różnica, moim zdaniem niezasadna, ale jeżeli tak 
gremium postanowiło, to tak będzie. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Dopuściłem pana do głosu, chociaż pan doskonale 

wie, że w ramach regulaminu nie ma trybu repliki.
Jak rozumiem, nie ma więcej pytań.
(Senator Stanisław Kogut: Już wszystko wiemy.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów…
(Senator Krzysztof Słoń: Jest coś jeszcze. Zgłosił 

się pan senator Jackowski.)
Zgłosił się pan senator Jackowski. Jak się cieszy-

my.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Myślę, że sprawa jest oczywista. Zmieniła się usta-

wa, powstał wniosek, komisja regulaminowa go roz-
patrzyła. Myślę, że dyskusja, która przed chwilą miała 
miejsce, też jest odzwierciedleniem tego, co działo się 
na posiedzeniu komisji, ponieważ jest oczywistością, 
że skoro zmieniła się ustawa, to trzeba dostosować 
nasz regulamin, aby nie było tu niespójności. Tym 
bardziej że Senat odgrywa istotną rolę w kreowaniu 
władz statutowych według znowelizowanej ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej.

Ja myślę, że w tych propozycjach, które zosta-
ły przedłożone przez Wysoką Izbę, nie ma jakichś 
niebezpieczeństw, zagrożenia, że w głosowaniach 
mógłby powstać jakiś pat. Są oczywiste reguły. 7 
senatorów podpisuje daną kandydaturę. Rozumiem 
to w ten sposób, że teoretycznie może być np. 13 
kandydatur, bo 13 razy 7, załóżmy…

(Senator Krzysztof Słoń: Nawet 14.)
Może być nawet 14 kandydatur. Ja mówię już czy-

sto teoretycznie, to tak, żeby pana senatora uspokoić.
Następnie odbywa się głosowanie. Wtedy o kolej-

ności, jak rozumiem, o tych 2 kandydatach, których 
Senat ma wyłonić, zadecyduje wynik głosowania, 
tzn. będą to ci, którzy z tych, załóżmy, 14 kandyda-
tów, uzyskają najlepsze wyniki. Jeżeli tak nie jest, to 
proszę to ewentualnie skorygować.

W związku z tym nie ma tu niebezpieczeństwa 
tego, że trzeba będzie np. powtórzyć akt wyborczy 
czy przeprowadzać jakiegoś rodzaju reasumpcje. 
Wybór jest jasny, oczywisty, klarowny. 7 senatorów to 
jest bardzo rozsądna granica w przypadku zgłaszania 

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja bym może poprosił, żeby przedstawiciel wnio-

skodawców, pan senator Żaryn, wyjaśnił ten problem, 
bo moim zdaniem pytanie pana senatora Florka było 
niezbyt precyzyjne, może pan senator Żaryn wyjaśni 
tę wątpliwość, która powstała. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dobrze. Bardzo proszę, pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Panie Marszałku! Szanowny Panie Senatorze 

i Wszyscy Szanowni, rzecz jasna, Pozostali 
Senatorowie! Do pytania, które padło z ust pana se-
natora, zakradł się pewien błąd rzeczowy. Mianowicie 
w proponowanej zmianie regulaminu jest powiedzia-
ne, że każdy senator ma prawo podpisania się pod listą 
wraz z pozostałymi 6 senatorami, tak żeby rekomen-
dować 1 osobę do grona kolegium. To ograniczenie do 
1 potencjalnego członka kolegium nie zmienia w żad-
nym zakresie – i było to także tłumaczone podczas 
posiedzenia komisji – oczywistego prawa wszystkich 
senatorów do głosowania na 2 członków przyszłego 
kolegium, ponieważ tylu członków z ramienia Senatu 
będzie zasiadało w tym ciele. Tak że są to 2 porządki 
uzupełniające się, a nie wzajemnie się wykluczające. 
Jest możliwość zgłaszania 1 kandydata i głosowania 
za 2 kandydatami, ponieważ tylu ma prawo Senat 
wprowadzić do kolegium. To w ramach takiego po-
rządkowania spraw.

A ma pan senator rację, że jest to niejako indywi-
dualne podejście do wyboru tego 2-osobowego w na-
szym przypadku składu kolegium, bo rzeczywiście 
Kolegium IPN jest także inaczej wybierane przez 
pozostałe instytucje do tego powołane, czyli Sejm 
i pana prezydenta.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Florek. Do kogo kieruje pan pytanie?

Senator Piotr Florek:
Ja może tylko w ramach repliki, dlatego że to, co 

w tej chwili pan senator powiedział, jest oczywiste, 
tyle że mnie chodziło o to, że te same zasady, zasady, 
które obowiązują przy wybieraniu np. Krajowej Rady 
Sądownictwa, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 
nie obowiązują w tym przypadku. Tam też wybie-
ramy 2 albo 3 członków, również głosujemy, to jest 
to samo, ale przy zgłaszaniu możemy postępować 
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(senator J.M. Jackowski) jedynie głosowanie – ale zostanie ono przeprowadzo-
ne razem z innymi głosowaniami.

Proszę senatora sekretarza o przeczytanie komu-
nikatu.

Senator Sekretarz  
Arkadiusz Grabowski:
Komunikat: wspólne posiedzenie Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności w sprawie rozpatrze-
nia wniosków zgłoszonych na osiemnastym posie-
dzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gwa-
rantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach 
eksportowych oraz niektórych innych ustaw, druk 
senacki nr 172, odbędzie się w dniu dzisiejszym, to 
jest 19 maja 2016 r., 30 minut po ogłoszeniu prze-
rwy w obradach plenarnych Senatu w sali nr 182. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Ogłaszam przerwę do godziny 13.00. Po przerwie 

przystąpimy do głosowań.
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 43  

do godziny 13 minut 01)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów 
rolnych i środków spożywczych oraz o produktach 
tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie 
poprawek do ustawy; druk senacki nr 163 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 eliminuje z przepisu wyrazy pod-

kreślające konieczność złożenia wniosku w jednym 
egzemplarzu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 2)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 poprawia odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?

takich kandydatur. Wiem, że były propozycje, żeby 
jeden senator mógł zgłosić kandydaturę, ale wydaje 
się, że byłoby to zbyt daleko idące i mogłoby to być 
elementem, który zaburzyłby pewną harmonię kre-
owania władz Instytutu Pamięci Narodowej. Poza 
tym ktoś, kto musi uzyskać poparcie 7 senatorów, 
musi się legitymować jakimś autorytetem środowi-
skowym, stosownym dorobkiem, jakąś, powiedział-
bym, pozycją zawodową, która predestynuje go do 
tej zaszczytnej funkcji. Myślę, że przyjmiemy tę po-
prawkę do regulaminu jako oczywiście oczywistą. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Jasną sprawą jest, że jeżeli powołuje się i odwołuje 

dwóch członków, jak w tym przypadku, to zasada 
jest taka, że, jeżeli chcę, też mogę zgłosić dwóch. 
Dlaczego ja się mogę podpisać tylko pod kandydaturą 
jednego, skoro akurat… Jak pan powiedział, tych kan-
dydatów może być 14 czy nawet 20. Sposób wyboru 
jest oczywisty – ostatni odpada i mamy kolejną turę 
głosowania. No, jest taka zasada, że jeżeli wybieramy 
dwóch, to możemy udzielić poparcia dwóm, a nie tyl-
ko jednemu. Powiedzmy, że będą kandydowali m.in. 
pan Kowalski i pan Kaczmarek. Panu Kowalskiemu 
chcę udzielić poparcia, ale panu Kaczmarkowi nie. 
Powiedzmy, że będzie 6 chętnych do tego, żeby po-
przeć pana Kaczmarka, że tego siódmego podpisu 
nie będzie. No, jest taka generalna zasada, że… Ja się 
troszeczkę dziwię, dlaczego akurat tu robimy wyjątek 
od takiej ogólnie przyjętej zasady. Moim zdaniem nie 
ma on żadnego wielkiego uzasadnienia. Można by po 
prostu przyjąć te ogólne zasady, które obowiązują. 
Ale nie będę zgłaszał poprawki…

(Senator Stanisław Kogut: Jeden rozsądny sena-
tor.)

…bo, jak myślę, nie ma to aż tak wielkiego zna-
czenia w tym wyborze. Tak że dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo 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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Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wyści-
gach konnych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunko-
wała się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje 
się ono w druku nr 159 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Przemysława Błaszczyka, o przedstawienie spra- Błaszczyka, o przedstawienie spra-a, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W dniu wczorajszym w czasie debaty została 

zgłoszona jedna poprawka. Komisja rolnictwa na 
posiedzeniu w dniu dzisiejszym oceniła tę poprawkę 
negatywnie i wnosi o przyjęcie ustawy z 3 popraw-
kami. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senator…
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku…)
Momencik.
Czy senator wnioskodawca Robert Dowhan chce 

jeszcze zabrać głos?
(Senator Robert Dowhan: Tak.)
Proszę, Panie Senatorze.
Jeszcze pan senator się zgłasza, tak? Zaraz zapy-

tam, w jakim trybie.

Senator Robert Dowhan:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jeszcze raz apeluję o podtrzymanie mojego wnio-

sku o odrzucenie ustawy w całości. Jest to zła ustawa. 
To jest kolejna już ingerencja w normalność – tym 
razem w sporcie – gdzie mamy do czynienia z kaden-
cyjnością. Nie może być tak, że kolejny organ zostanie 
upolityczniony. Sport był zawsze daleki od polityki 
i o pozostawienie takiego stanu bym apelował. Ta 
ustawa budzi wiele emocji – ostatnio zresztą jest dużo 
różnych artykułów w prasie związanych z kwestią 
etyczności niektórych powiązań ludzi z parlamentu 
i z rządu – i to jest kolejny argument, żeby za tą usta-
wą nie głosować. No i oczywiście cała ta dyskusja 
w ramach debaty w dniu wczorajszym była tak na-
prawdę pustą rozmową o niczym. Pani minister była 
kompletnie nieprzygotowana, nie potrafiła odpowie-
dzieć na żadne pytania, a argumenty, że ktoś – choć 
nie wiadomo kto – dzwonił do ministerstwa i mówił, 

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 3)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 formułuje przepisy we właściwej 

formie gramatycznej.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 4)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 4 wprowadza sankcje za ponowne 

użycie zastrzeżonej nazwy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 5)
Poprawka nr 4 została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów 
rolnych i środków spożywczych oraz o produktach 
tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o finanso-
waniu wspólnej polityki rolnej.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 188 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 7)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o finansowaniu wspólnej polityki rolnej.

(marszałek S. Karczewski)
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(senator R. Dowhan) (Rozmowy na sali)
Dobrze.
Przystępujemy do głosowania.
Pan senator pragnie zabrać głos i faktycznie 

w art. 53 regulaminu jest zapis, który to umożliwia 
na tym etapie.

Proszę bardzo, udzielam panu głosu.
(Senator Bogdan Klich: O czym jest mowa w tym 

artykule?)
To proszę sobie przeczytać.
(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
No, Panie Senatorze, ja nie będę teraz czytał re-

gulaminu. Ja mam ten punkt, wiem, jak brzmi, ja 
podejmuję decyzję i tak jest.

(Senator Grażyna Sztark: Tak, jest dobrze, bardzo 
dobrze.)

(Senator Bogdan Klich: No, ale powinien pan…)
No, Panie… Pan nie będzie podejmował decyzji.
(Senator Czesław Ryszka: Prawidłowo.)
(Rozmowy na sali)
No, Panie Senatorze, przywołuję pana do porządku!
(Rozmowy na sali) (Oklaski)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Dobrzyński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wczoraj podczas mojej nieobecności pan senator 

Borusewicz się wypowiadał na mój temat i oczywi-
ście kłamał, kłamał dosyć ordynarnie…

(Głosy z sali: Oooo!)
(Senator Czesław Ryszka: Jak zawsze.)
(Poruszenie na sali)
Ja wiem, że to jest jakby domena Platformy 

Obywatelskiej, ale tutaj to już trzykadencyjny mar-
szałek przesadził. Otóż chciałbym stwierdzić wy-
raźnie, że nigdy nie prosiłem i nigdy nie zabiegałem 
o jakiekolwiek zaproszenie…

(Senator Grażyna Sztark: Pinokio! Pinokio!)
…a w rozmowie z takimi jak pan zawsze mam 

świadka, i wtedy był ze mną pan senator Błaszczyk. 
Myśmy żądali zaproszenia, bo nawet SLD propono-
wało zaproszenia senatorom, którzy chcieliby w danej 
uroczystości uczestniczyć.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Senatorze, pan…)

Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, momencik…)
Jeszcze dosłownie pół minutki.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale pan nad-

używa zapisu tego artykułu…)
Panie Marszałku, rozumiem…
(Marszałek Stanisław Karczewski: …bo pan nie 

zadaje pytania…)

że jest to dobra ustawa, nas nie przekonują i tak na-
prawdę ośmieszają wysoki urząd ministerstwa.

Pan minister Jurgiel nie pojawił się podczas de-
baty…

(Senator Robert Mamątow: Jak to nie?)
Pojawił się dopiero na koniec, kiedy senatorowie 

nie mogli już wejść w polemikę, w dyskusję z panem 
ministrem, co nie do końca jest zgodne z trybem pro-
cedowania, który znamy z poprzednich kadencji. Pan 
minister odczytał z kartki jakieś liczby, które nie do 
końca się pokrywają… Mówił o audycie, który tak 
naprawdę ośmiesza tych, którzy ten audyt pisali.

Jeszcze raz proszę i wnoszę o to, aby nie upo-
lityczniać organów i odrzucić tę ustawę w trzecim 
czytaniu. Dziękuję bardzo.

(Senator Czesław Ryszka: Konie będą zdrowsze.)
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku!)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Momencik. A w jakim trybie, Panie Senatorze…
(Senator Jan Dobrzyński: Do sprawozdawcy 

w sprawie poprawki… Zgodnie z regulaminem.)
Proszę podać numer artykułu, w trybie którego 

chce pan zabrać głos.
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, 

uzgadniałem to w Biurze Legislacyjnym.)
Dobrze, ale proszę podać artykuł…
(Senator Jan Dobrzyński: W tej chwili nie pa-

miętam.)
Dobrze, no ale…
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Dobrzyński: No to możemy zrobić 

przerwę i za chwilę podam numer artykułu.)
(Głos z sali: Do jutra!)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Dobrzyński: Panie Marszałku, ja 

chcę zabrać głos…)
(Głos z sali: W sprawie nieprawdy.)
(Rozmowy na sali)
No dobrze, ale w tym momencie… My nigdy dotąd 

nie udzielaliśmy głosu na tym etapie, Panie Senatorze. 
Ja mam w scenariuszu informację, że teraz mogą się 
wypowiadać wnioskodawca i sprawozdawca, i nikt 
więcej. Tak że w tej chwili, no, nie ma takiej możliwo-
ści. Ja nie mam… Jeśli pan się powoła na konkretny 
artykuł, na podstawie którego chce pan zabrać głos…

(Rozmowy na sali)
Dobrze, to ma pan 30 sekund czy minutę na to, 

żeby się dowiedzieć, który to jest artykuł. Proszę 
bardzo.

(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Dobrzyński: Art. 53 ust. 1, Panie 

Marszałku.)
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(senator J. Dobrzyński) Poprawka nr 1 podwyższa kworum wymagane 
do podjęcia uchwał w obsadzie organów Polskiego 
Klubu Wyścigów Konnych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 58 było za, 23 – przeciw. 

(Głosowanie nr 9)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 zmienia zasady zwrotu kosztów 

podróży członków rady.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 76 senatorów, 54 – za, 21 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 10)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 umożliwia łączenie funkcji prezesa 

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z pracą u innego 
pracodawcy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 56 – za, 25 – przeciw. 

(Głosowanie nr 11)
Poprawka nr 3 została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 56 – za, 23 – przeciw,  

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 12)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o wyścigach konnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc 
pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowni-
czych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 162 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

Zadam pytanie, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: …skierowane-

go do sprawozdawcy bądź wnioskodawcy.)
Dobrze.
Chciałbym również stwierdzić, że…
(Rozmowy na sali)
…dla mnie reprezentowanie gdziekolwiek pana, 

kiedy pan był marszałkiem, byłoby ujmą, proszę 
pana.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze…)

Pan jest ostatnią osobą, która powinna na tej sali…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze…)
…komukolwiek zwracać uwagę. Ja przypomnę…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, odbieram panu głos.
(Senator Jan Dobrzyński: …jak prasa…)
Dziękuję bardzo, bo jednak pan nadużywa tego…
(Senator Jan Dobrzyński: Pytam, Panie 

Marszałku…)
Panie…
(Senator Jan Dobrzyński: …pana sprawozdawcę, 

czy tego typu wypowiedzi…)
(Senator Robert Mamątow: Bardzo dobrze! Bardzo 

dobrze!)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Dobrzyński: …były w komisji rolnic-

twa, no bo w tej sytuacji żądam przeprosin.)
Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Dobrzyński: Dla pana przeprosin, 

nie dla mnie, bo pan mnie nie musi przepraszać.) 
(Oklaski)

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Poruszenie na sali)
Dziękuję. Nadużył pan…
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem se-
natora Roberta Dowhana o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 23 – za, 56 – przeciw,  

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 8)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi 
poprawkami.
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debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozda-
nie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 172 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Grzegorza 
Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis:
Stanowisko komisji jest zgodne ze stanowiskiem 

prezentowanym przez ministra. Poprawki nr 1, 2, 3 
i 4 komisja proponuje państwu przyjąć, natomiast 
poprawkę nr 5 zaopiniowała negatywnie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca, pan senator 

Mieczysław Augustyn, chce zabrać głos?
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, dziękuję.)
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Poprawka nr 1 dostosowuje przepisy dotyczące 
zarządu korporacji i ubezpieczeń kredytów ekspor-
towych do przepisów kodeksu spółek handlowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawka nr 1 została przyjęta.
Poprawka nr 2 skreśla przepis zmieniający ustawę 

– Prawo zamówień publicznych, który przenosi kom-
petencję w zakresie nadzoru nad prezesem Urzędu 
Zamówień Publicznych z prezesa Rady Ministrów 
na ministra właściwego do spraw gospodarki, przyj-
mując, że zmiana kompetencji powinna nastąpić 
w związku z uchwaloną przez Sejm w dniu 13 maja 
2016 r. ustawą o zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 17)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 ujednolica terminologię przepisów 

o organach Banku Gospodarstwa Krajowego i elimi-
nuje wątpliwości interpretacyjne.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Głosowało 78 senatorów, 75 – za, 1 – przeciw,  
2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 13)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną 
miejsc pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pra-
cowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach 
wykonywania niektórych zadań z zakresu informaty-
zacji działalności organów administracji podatkowej, 
Służby Celnej i kontroli skarbowej.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyję-
cie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 160 A.

Przystępujemy zatem do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o szczególnych 
zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu 
informatyzacji działalności organów administracji 
podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 173 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o gwa-
rantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach 
eksportowych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
które ustosunkowały się do przedstawionych w toku 

(marszałek S. Karczewski)
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 81 senatorów, 59 było za, 2 – przeciw, 

20 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 22)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu 
Senatu.

W związku z podjętymi uchwałami proszę se-
natorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu 
w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje 
sejmowe.

Szanowni Państwo, Sejm na bieżącym posiedzeniu 
nie uchwalił ustawy o zmianie ustawy o zawodzie 
fizjoterapeuty. Tym samym posiedzenie Senatu za-
kończymy w dniu dzisiejszym.

Informuję, że porządek obrad osiemnastego po-
siedzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję państwa senatorów, że następne posie-
dzenie Senatu odbędzie się w dniach 8 i 9 czerwca 
2016 r.

Porządek tego posiedzenia zostanie państwu prze-
słany 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.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych 
oświadczeń, których treści nie można ustalić lub któ-
rych wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe 
w przysługującym na to czasie, czyli 5 minut.

Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowa-
dza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pan senator Jan Maria Jackowski.
Kto jeszcze? Dobrze.
Proszę.
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku…)
Panie Senatorze, proszę, nie traćmy czasu. Czas 

to…
Dobrze, poczekajmy chwilkę. Minutowa przerwa 

techniczna.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 18)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 wskazuje jednoznacznie, że ża-

den członek rady nadzorczej Banku Gospodarstwa 
Krajowego nie może być członkiem zarządu tego 
banku.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 77 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5 eliminuje przepis dotyczący wska-

zania w ustawie kompetencji poszczególnych człon-
ków zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, 24 było za, 56 – przeciw. 

(Głosowanie nr 20)
Poprawka została odrzucona.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 80 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa 
ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały 
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawione 
sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz zo-
stała przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że komisja wnosi o przyjęcie przez 

Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w dru-
ku nr 123 S.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały.

(marszałek S. Karczewski)
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przedmiotowej sprawy, gdyż do dnia dzisiejszego 
rzecznik praw obywatelskich nie zajął w tej sprawie 
ostatecznego stanowiska. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Oświadczenie senatorskie kieruję do ministra 

zdrowia, pana Konstantego Radziwiłła.
Panie Ministrze!
Zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc pra-

cownicy oraz organizacje związkowe, w tym 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”, działają-
ce w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Puławach, którzy są zaniepokojeni 
działaniami wprowadzającymi program naprawczy 
realizowanymi przez dyrektora szpitala za zgodą 
organu założycielskiego, jakim dla szpitala jest po-
wiat puławski. Według zainteresowanych wprowa-
dzany program restrukturyzacji spowoduje duże 
zwolnienia pracownicze, nawet do 150 osób, czego 
następstwem może być likwidacja niektórych od-
działów szpitalnych, a jest to przecież jedyny szpital 
w powiecie puławskim. Jak informują związkowcy, 
w chwili obecnej prowadzone są kolejne zwolnienia 
pracowników. Wczoraj, tj. 18 maja br., pod staro-
stwem powiatowym została zorganizowana pikieta 
w obronie szpitala.

W związku z tym, że istnieje ryzyko ogranicze-
nia wykonywania świadczeń zdrowotnych przez 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Puławach, a co za tym idzie, może nastąpić 
zmniejszenie bezpieczeństwa zdrowotnego, zwra-
cam się do pana ministra z prośbą o zainteresowa-
nie się działaniami restrukturyzacyjnymi szpitala 
w Puławach. Proszę też o ewentualne udzielenie 
pomocy przez Ministerstwo Zdrowia szpitalowi 
w Puławach. Pomimo tego, że organem założyciel-
skim jest powiat puławski, według mojej oceny duże 
zadłużenie jednostki powinno uruchomić mecha-
nizm obronny, w którym obecne musi być także 
Ministerstwo Zdrowia. Bardzo proszę o odpowiedź 
na moje oświadczenie. Stanisław Gogacz. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Jako ostatni zapisał się do wygłoszenia oświad-

czenia pan senator Czerwiński.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Oświadczenie moje kieruję do ministra sprawie-

dliwości.
Mija już kwartał, odkąd funkcjonuje ustawa o nie-

odpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ten 
czas pozwolił na analizę efektywności funkcjonowa-
nia tego programu.

Do mojego biura senatorskiego zwracają się miesz-
kańcy z uwagami dotyczącymi prowadzonych przez 
organizacje pozarządowe bezpłatnych usług praw-
nych. W znakomitej większości osoby udzielające 
pomocy prawnej to adwokaci oraz radcowie prawni. 
Organizacje pozarządowe bardzo często działają je-
dynie na zasadzie pośrednika generującego koszty. 
Za pośrednictwo pobierają średnio około 30% kwoty 
bazowej – a więc 30% z kwoty 5 tysięcy 150 zł – prze-
znaczonej na to z budżetu państwa. Ta forma pomo-
cy, zdaniem moich rozmówców, jest mało efektywna 
i tym samym część punktów obsługiwanych przez te 
organizacje jest omijana przez interesantów.

W związku z tym proszę o informację, czy ten 
program jest monitorowany przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości i czy ewentualnie jest możliwa ko-
rekta rozwiązań tak, aby bezpłatna pomoc prawna 
była bardziej efektywna.

Drugie oświadczenie kieruję do prezesa Trybunału 
Konstytucyjnego.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o informa-
cję o wszystkich wyjazdach służbowych sędziów 
Trybunału Konstytucyjnego w latach 2011, 2012, 
2013, 2014 i 2015, wyjazdach służbowych zagra-
nicznych oraz kosztach każdego z tych wyjazdów 
i wszystkich łącznie, jakie z ich tytułu poniósł po-
datnik. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Ambrozik.

Senator Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Jest to oświadczenie skierowane do rzecznika 

praw obywatelskich Adama Bodnara.
W nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez 

panią senator Alicję Zając na siedemdziesiątym szó-
stym posiedzeniu Senatu w dniu 12 czerwca 2015 r. 
skierowanego do wojewody łódzkiego oraz do rzecz-
nika praw obywatelskich, a dotyczącego pana M.S., 
a także w nawiązaniu do odpowiedzi rzecznika praw 
obywatelskich z dnia 3 września 2015 r., uprzejmie 
proszę o udzielenie informacji o aktualnym stanie 
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prawiu. Aby dokonać eksmisji księży i zająć należący 
do Kościoła budynek, władze musiały użyć około 700 
funkcjonariuszy ZOMO uzbrojonych w pałki, gazy 
łzawiące i armatki wodne. Mimo brutalnego rozpę-
dzenia demonstracji przed kościołem i zajęcia siłą 
należącego do parafii budynku, mieszkańcy Brzegu 
nie poddali się. Oddziały ZOMO przez cały dzień pa-
cyfikowały manifestacje, które samorzutnie zbierały 
się w różnych częściach miasta. Wielu mieszkańców, 
w tym kobiety i dzieci, ucierpiało w wyniku pobicia 
i działania gazów łzawiących. Represje te dotknęły 
także niewinne, niebiorące udziału w demonstracjach 
osoby. W taki sposób komunistyczne władze celebro-
wały w Brzegu dzień uznawany za święto polskich 
matek. Represje nie ograniczyły się wyłącznie do 
agresji fizycznej. W tym dniu zatrzymano w areszcie 
82 osoby. W stosunku do 13 osób rozpoczęto procesy 
sądowe, które zakończyły się karami więzienia od 
6 miesięcy do 2,5 roku, a 23 osoby zostały ukarane 
grzywnami od 350 zł do 2 tysięcy 400 zł.

Biorąc pod uwagę skalę zajść, liczbę uczestni-
czących w nich osób i sił użytych do ich pacyfikacji 
oraz liczbę zatrzymanych i ukaranych, wydarzenia 
brzeskie należy uznać za najostrzejszy konflikt mię-
dzy komunistyczną władzą i społeczeństwem, który 
zdarzył się w okresie obchodów Milenium Chrztu 
Polski. Mieszkańcy miasta Brzeg dali w tym dniu 
świadectwo swojego patriotyzmu, przywiązania do 
Boga i ojczyzny, czym zasłużyli sobie na godne upa-
miętnienie i podziękowanie za wspaniałą postawę 
w czasie, gdy za uczciwość i prawość trzeba było 
płacić nieraz bardzo wysoką cenę.

Na koniec specjalne podziękowania składam 
wszystkim mieszkańcom Brzegu, którzy obecnie 
będą obchodzić 50-lecie tych wydarzeń, w szczegól-
ności tym, którzy przyczynili się do przywrócenia 
pamięci o tej wspaniałej historii małego miasta na 
Opolszczyźnie. (Oklaski)

Panie Marszałku, czy mogę jeszcze drugie oświad-
czenie z innej…

(Głos z sali: Jest tylko 5 minut.)
Już nie mogę?
(Wicemarszałek Adam Bielan: To było dokładnie 

5 minut.)
(Głos z sali: To nie można dłużej?)
(Głos z sali: Można w ciągu 5 minut wygłosić wie-

le oświadczeń, ale tylko w ciągu 5 minut.)
Aha, w sumie mamy na to 5 minut.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Ale może pan je 

złożyć na piśmie czy nie?)
(Głos z sali: Na piśmie do protokołu.)
(Głos z sali: Też nie.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Też nie? To może 

zrobi pan to na kolejnej sesji, jeśli się to oświadczenie 
nie zdezaktualizuje, dobrze?)

Zostawię to na kolejną sesję. Dziękuję.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oświadczenie w pięćdziesiątą rocznicę wydarzeń 

brzeskich.
W dniu 26 maja br. mija 50 lat od dramatycznych 

wydarzeń, które miały miejsce w Brzegu w woje-
wództwie opolskim. Tego pamiętnego dnia miesz-
kańcy miasta zostali w sposób okrutny ukarani za 
demonstracje solidarności z represjonowanym i prze-
śladowanym przez władze komunistyczne Kościołem 
reprezentowanym w Brzegu przez proboszcza para-
fii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego 
i zarazem dziekana dekanatu brzeskiego, księdza 
Kazimierza Makarskiego. Przyczyną tak bezprece-
densowych działań komunistycznych władz wobec 
tego kapłana była jego nieugięta wierność nauce wiel-
kiego Prymasa Tysiąclecia, księdza kardynała Stefana 
Wyszyńskiego i lojalność wobec pasterza archidie-
cezji wrocławskiej, księdza arcybiskupa Bolesława 
Kominka.

Ksiądz Kazimierz Makarski z ogromną żarli-
wością i konsekwencją realizował program narodo-
wych rekolekcji w okresie Wielkiej Nowenny przed 
Milenium Chrztu Polski i przeciwstawiał się działa-
niom władz mających na celu laicyzację społeczeń-
stwa, która w tamtym czasie oznaczała jego faktyczną 
sowietyzację. Szczególną troską otaczał młodzież 
szkolną, czego dowodem był fakt, że po usunięciu 
lekcji religii ze szkół liczba dzieci i młodzieży uczęsz-
czających na katechezę organizowaną przy kościele 
była w powiecie brzeskim dwukrotnie wyższa niż 
w pozostałych powiatach województwa opolskiego. 
Dbał też o bazę materialną Kościoła, o czym świad-
czą odbudowane przez niego obiekty sakralne. Był 
bezwzględnie oddany i posłuszny nakazom płyną-
cym z nauki Kościoła. Narażając się na dotkliwe 
represje administracyjne, bronił imienia Kościoła 
przeciw bezprawnym działaniom ówczesnych władz 
komunistycznych. Jego postawa spowodowała, że już 
w 1958 r. Służba Bezpieczeństwa w Brzegu, zakłada-
jąc przeciw niemu sprawę ewidencyjno-obserwacyj-
ną, nadała jej znamienne hasło „obrońca wiary”, co 
było mimowolnym hołdem oddanym mu przez jego 
zaciekłych wrogów.

Chcąc ukarać księdza Kazimierza Makarskiego za 
jego wierność Bogu i ojczyźnie, za nieposłuszeństwo 
wobec jego ciemiężycieli, wojewódzkie władze PZPR 
w Opolu postanowiły odebrać należący do Kościoła 
budynek wikarówki, gdzie znajdowała się salka ka-
techetyczna i mieszkania księży wikarych brzeskiej 
parafii. Przeciw tym działaniom zaprotestowało 
społeczeństwo miasta Brzeg. Ponad tysiąc parafian, 
w tym większość kobiet, dzieci i młodzieży, zgroma-
dziło się w dniu 26 maja 1966 r. przed kościołem, by 
swoją obecnością zaprotestować przeciw temu bez-
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(senator J. Czerwiński) Informuję, że protokół osiemnastego posiedzenia 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zosta-
nie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po 
posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój 
nr 255.

Zamykam osiemnaste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję. 
Proszę senatora sekretarza o odczytanie komu-

nikatów.
(Głos z sali: Nie ma komunikatów.)
Nie ma komunikatów.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 35)



Wyniki głosowań



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się
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Wyniki głosowań76

    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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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  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 70 80 78 81 81 81 81 81 81 76 81 81 78 81 81 80 81 77 77 80
  Za 51 80 78 81 81 81 81 23 58 54 56 56 75 81 81 80 81 77 77 24
  Przeciw 19 0 0 0 0 0 0 56 23 21 25 23 1 0 0 0 0 0 0 56
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
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    21 22
  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 + +
 

    21 22
  51 R. Mamątow + +
  52 M. Martynowski + +
  53 Ł. Mikołajczyk + +
  54 A. Mioduszewski + +
  55 A. Misiołek + ?
  56 K. Mróz + +
  57 G. Napieralski . .
  58 J. Obremski . .
  59 B. Orzechowska + +
  60 A. Pająk + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . .
  62 G. Peczkis + +
  63 M. Pęk + +
  64 W. Piecha + +
  65 L. Piechota + ?
  66 A. Pociej . .
  67 M. Poślednik . .
  68 M. Potoczny + +
  69 K. Probierz + +
  70 Z. Pupa . .
  71 K. Radziwiłł . .
  72 M. Rocki . .
  73 T. Romańczuk + +
  74 J. Rotnicka . .
  75 J. Rulewski . .
  76 J. Rusiecki + +
  77 S. Rybicki . .
  78 C. Ryszka + +
  79 J. Sagatowska + +
  80 M. Seweryński + +
  81 K. Słoń + +
  82 W. Sługocki + ?
  83 A. Stanisławek + +
  84 L. Staroń + +
  85 G. Sztark + ?
  86 A. Szwed + +
  87 A. Szymański . .
  88 R. Ślusarz + +
  89 P. Termiński + ?
  90 P. Wach + ?
  91 A. Warzocha + +
  92 J. Wcisła + ?
  93 K. Wiatr + +
  94 J. Włosowicz + +
  95 A. Wojtyła + +
  96 A. Zając + +
  97 J. Zając + +
  98 B. Zdrojewska + ?
  99 P. Zientarski + ?
  100 J. Żaryn + +
 
  Głosujących 80 81
  Za 80 59
  Przeciw 0 2
  Wstrzymało się 0 20
  



Przemówienia i oświadczenia 
senatorów 

przekazane do protokołu, 
niewygłoszone 

podczas 18. posiedzenia Senatu
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Drodzy Senatorowie!

Nowelizacja ustawy o wyścigach konnych, którą proponują rządzący, w praktyce zmniejsza do 9 osób 
liczebność Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Już w Sejmie podczas posiedzenia komisji rolnictwa 
posłowie zarówno PO, jak i Nowoczesnej apelowali o zachowanie rady w składzie przynajmniej 11 osób, tak aby 
organizacje trenerów i jeźdźców oraz przedstawiciele hodowli mieli więcej do powiedzenia. Niestety, Drodzy 
Państwo – mam tu na myśli posłów partii rządzącej – nie byliście za takim rozwiązaniem. Mam poważne 
obawy, czy nie chodzi tutaj tak naprawdę po prostu o wymianę składu rady, a nowelizacja ustawy to świetny 
pretekst do tego.

Uważam zresztą, że takie decyzje warto podejmować w gronie ekspertów, wypracowywać regulacje w czasie 
prac utworzonej do tego specjalnej podkomisji, tak aby stanowione prawo było dobre dla całego środowiska. 
Tymczasem mam spore obawy, że to kolejny bubel napisany na kolanie. Dziękuję.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz do Zarządu Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo!
Do mojego biura zgłosili się włodarze samorządów powiatu łęczyckiego, gmin tworzących Lokalną Grupę 

Działania „Ziemia Łęczycka”, zaniepokojeni i rozżaleni decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego, który 
uchwałą nr 19 Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na po-
siedzeniu w dniu 26 kwietnia 2016 r. nie wybrał do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju złożonej przez LGD 
„Ziemia Łęczycka”, w skład której wchodzą samorządy czterech gmin.

LGD „Ziemia Łęczycka” 10 maja br. wezwała Zarząd Województwa Łódzkiego do usunięcia naruszenia 
prawa – odmowy przyjęcia do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, złożo-
nej przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Łęczycka” w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa 
Łódzkiego w dniu 9 października 2015 r. konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność (LSR).

Sprawa jest o tyle bulwersująca, że tylko jedna strategia w województwie łódzkim została odrzucona przez 
zarząd, niestety zadecydował o tym tylko jeden punkt (LSR „Ziemia Łęczycka” uzyskała 153 punkty).

Bardzo zastanawiająca, a jednocześnie krzywdząca jest ocena kolejnych kryteriów LSR, gdzie niemożli-
wym do pominięcia jest argument dotyczący rozbieżności w przyznawanej punktacji pomiędzy oceną eksperta 
i członka zarządu, co budzi wątpliwości LGD „Ziemia Łęczycka” i jednocześnie może świadczyć o dowolnej 
interpretacji wielu zapisów we wniosku przez oceniających. Różnica między łącznymi punktacjami eksperta 
i członka zarządu wynosi aż 33 punkty.

Komisja zawsze przyznawała rację członkowi zarządu i nie przychylała się do oceny eksperta. Rodzi się 
automatycznie pytanie: dlaczego taka sytuacja miała miejsce? Czyżby Zarząd Województwa Łódzkiego źle 
dobrał ekspertów, czy też zarządowi zależało na tym, aby LSR „Ziemi Łęczyckiej” nie została wybrana do 
realizacji? Skutek jest taki, że pozbawiono tysiące mieszkańców powiatu łęczyckiego możliwości realizacji 
projektów z dofinansowaniem Unii Europejskiej.

Powyższy fakt jest o tyle zastanawiający, iż po przeanalizowaniu uchwał komisji konkursowych dokonują-
cych wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w całej Polsce okazało się, że tylko 8 
LSR nie zostało dopuszczonych do realizacji, przy czym tylko 2 otrzymały większą liczbę punktów, pozostałe 
6 otrzymało kolejno 43, 73, 112, 116, 134, 153 punkty.

Cała idea lokalnych grup działania jest oparta na inicjatywie społeczeństwa i lokalnych społeczności, które 
przez swoją aktywność i aktywizację dążą do rozwoju i pozyskiwania kolejnych środków finansowych. Przez 
niezrozumiałą decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego lokalna społeczność powiatu łęczyckiego została 
takiej możliwości pozbawiona.

Pragnę Państwa poinformować o krzywdzącej i niesprawiedliwej ocenie Zarządu Województwa Łódzkiego, 
przez którą ucierpią również Państwa wyborcy.

Proszę o przeanalizowanie problemu.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o zastosowanie odpowiednich środków prawnoadministra-

cyjnych mających na celu wprowadzenie zakazu wymijania przez pojazdy jednośladowe samochodów oraz 
innych pojazdów w sytuacji braku płynności ruchu drogowego.

Wielokrotnie w przypadku braku płynności ruchu drogowego na drogach oraz na skrzyżowaniach z sygna-
lizacją świetlną bądź też bez niej kierujący pojazdami jednośladowymi starają się wyminąć samochody oraz 
innych uczestników ruchu. Prowadzi to do utrudnień oraz stwarza sytuację zagrożenia bezpieczeństwa. W 
wyniku takich sytuacji często dochodzi również do uszkodzeń samochodów, które to uszkodzenia są niejed-
nokrotnie niemożliwe do zweryfikowania i w związku z którymi nie można wyegzekwować konsekwencji. W 
Polsce takie sytuacje zdarzają się niestety nagminnie.

W związku z przedstawioną kwestią proszę o stanowisko Pana Ministra wobec opisanej sytuacji. Zasadne 
jest także zastosowanie odpowiednich środków, mających na celu zahamowanie występowania tego procederu.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym odnieść się do marszu organizowanego przez Komitet 

Obrony Demokracji w Warszawie dnia 7 maja 2016 r.
Informacje medialne dotyczące tego wydarzenia przedstawiały bardzo dużą rozbieżność w odniesieniu do 

liczebności uczestników marszu. Jak wiadomo, jedne media donosiły o 30 tysiącach osób, inne – o 240 tysią-
cach. Różnica ta rzutuje także na poczucie bezpieczeństwa w obliczu powstania sytuacji kryzysowej. Służby 
bezpieczeństwa i porządku publicznego również podawały inną liczbę uczestników. W przypadku powstania 
zagrożenia życia i zdrowia w wyniku błędnych szacunków może dojść do niedopasowania sił i środków mają-
cych na celu zażegnanie kryzysu. 

W związku z przedstawioną kwestią zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, jaką metodą służby bezpie-
czeństwa i porządku publicznego dokonały obliczeń. Tym razem zgromadzenie przebiegało spokojnie, jednak 
w momencie wystąpienia kryzysu środki mogłyby okazać się niewystarczające. 

Jednocześnie zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, z czego wynikały tak duże rozbieżności dotyczące 
obliczeń i czy w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej przygotowane na ten dzień siły i środki byłyby 
w stanie uporać się z kryzysem, który objąłby szacowaną liczbę 240 tysięcy uczestników marszu.

Proszę o pisemną odpowiedź na moje zapytania.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka oraz do 
ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o zmianę zapisów w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne w zakresie finansowania przez gminy oświetlenia znajdującego się na terenie ulic, placów 
i dróg publicznych.

Popierając inicjatywę Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia możliwości dokonywania przez samorząd gminny wyboru dostawcy energii elektrycznej oraz 
podmiotu zapewniającego utrzymanie punktów świetlnych z zachowaniem zasady konkurencyjności bez względu 
na stan własności oświetleniowej, wnoszę o zmianę przepisów w ustawie – Prawo energetyczne. Wprowadzenie 
takiego zapisu do prawa energetycznego w wielu przypadkach przyczyni się do zniesienia lokalnego monopolu 
przedsiębiorstw energetycznych. Wprowadzenie konkurencyjności w dalszej perspektywie powinno przełożyć 
się na zwiększenie komfortu życia społeczności lokalnych, a jednocześnie obniżyć koszty obsługi.

W związku z powyższym proponuję wprowadzenie zmiany treści art. 18 ustawy – Prawo energetyczne 
poprzez dodanie po ust. 2 ust. 2a i nadanie mu następującego brzmienia: „W celu realizacji zadań, o których 
mowa w ust. 1 pkt 3, gmina dokonuje wyboru dostawcy energii elektrycznej oraz podmiotu zapewniającego 
utrzymanie punktów świetlnych z zachowaniem zasady konkurencyjności bez względu na stan własności in-
frastruktury oświetleniowej”.

Jednocześnie wnoszę o wprowadzenie do ustawy definicji pojęcia „punkt świetlny” oraz zmodyfikowanie 
definicji „odbiorca” określonej w art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo energetyczne poprzez wskazanie, że gmina 
realizująca zadania określone w art. 18 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy ma status odbiorcy.

Wprowadzenie wyżej opisanych zmian jest zasadne ze względu na monopolizację usług energetycznych 
występującą obecnie w wielu gminach. Działania w tym zakresie są ważne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z zainteresowaniem obserwuję działania PKP Polskich Linii Kolejowych dotyczące przygotowań do rewi-

talizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Łeba w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Linia nr 229 z Lęborka do Łeby ma istotne znaczenie, co widoczne jest najbardziej w trakcie sezonu letnie-
go, kiedy z udostępnionych w tym czasie połączeń kolejowych korzystają tysiące turystów. Rewitalizacja linii 
byłaby znacznym impulsem rozwojowym dla miejscowości położonych na jej trasie.

W związku z powyższym proszę o sprecyzowanie pojawiających się informacji.
1. W jakim zakresie planowana jest rewitalizacja?
2. Czy jako priorytet traktowana jest kwestia elektryfikacji linii?
3. Czy w ramach rewitalizacji planowana jest przebudowa stacji pośrednich pomiędzy Lęborkiem i Łebą?
4. Jaki jest harmonogram ogłoszenia przetargów, wyłonienia wykonawców oraz odbioru kolejnych etapów 

prac rewitalizacyjnych?
5. Kiedy ostatecznie zostaną zakończone prace rewitalizacyjne linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – 

Łeba?

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili się do mnie przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Rybackiego, w sprawie projektu ustawy – Prawo 

wodne. Wskazują oni, że w związku z nowelizacją ustawy został wprowadzony punkt uwzględniający opłatę 
za pobór wody do celów chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych. Ostrzegają, że wprowadzenie 
opłat oznacza zagrożenie dla opłacalności rybactwa śródlądowego w Polsce.

Poinformowali mnie, że od miesięcy wraz z Departamentem Rybołówstwa i organizacjami rybackimi 
w Polsce, przy szerokich konsultacjach ze środowiskiem rybackim, zabiegają o to, aby wyłączyć spod pla-
nowanej opłaty stawy karpiowe, a w przypadku produkcji ryb łososiowatych wprowadzić opłaty w formie 
zryczałtowanej stałej opłaty rocznej.

W przekazanym mi stanowisku wskazano, że zaproponowane w przedmiotowym projekcie górne jednostkowe 
stawki opłat za pobór wód będą stanowić nadmierne obciążenie dla tego rodzaju działalności i w konsekwen-
cji doprowadzą do upadłości obiektów stawowych. Przykładowo: samo zalanie 1 ha stawu będzie kosztować 
producenta ryb 8 tysięcy 200 zł, a koszt ten jest niecałkowity, gdyż nie uwzględnia uzupełniania wody, która 
zostaje utracona wskutek parowania i przesiąków. Tym samym koszt wyprodukowania 1 kg karpia wzrośnie 
o co najmniej 200%. 

Złożoność konsekwencji, jakie niesie wprowadzenie opłat za wodę, jest ogromna. Zaprzestanie gospodaro-
wania na stawach spowoduje zniweczenie wielowiekowej pracy włożonej w utrzymanie naturalnych zbiorników, 
zapobieganie ich eutrofizacji i degradacji. Nieopłacalność produkcji skutkować będzie zwrotem dzierżawionych 
stawów do zasobów Skarbu Państwa i znacznymi problemami ze spłatą wykupionych na raty obiektów stawo-
wych. Pod znakiem zapytania stają także zasadność korzystania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej 
w nowej perspektywie finansowej 2014–2020, ale również dopełnienie przez producentów będących już ich 
beneficjentami obowiązku zapewnienia trwałości efektu przedsięwzięcia przez co najmniej 5 lat od zakończenia 
realizacji inwestycji. W dalszej kolejności skutkować to będzie koniecznością zwrotu otrzymanego wsparcia 
finansowego wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Zniweczony zostanie 
ogromny wkład finansowy włożony w rozwój rybactwa śródlądowego, który to wkład tylko w poprzednim 
programie wyniósł dla całego sektora rybackiego 4 miliardy zł. Dzięki tej pomocy polska produkcja karpia 
przoduje w Europie, a produkcja pstrąga jest w pierwszej piątce. 

Powierzchnia naszych stawów to około 70 tysięcy ha. Zaprzestanie produkcji ze względu na brak środków 
finansowych będzie skutkować pojawieniem się kilku tysięcy bezrobotnych, zatrudnionych obecnie w rybac-
twie (około 6 tysięcy miejsc pracy w gospodarstwach i około 600 miejsc pracy w jednostkach naukowych). 
Problematyczne stanie się również zarybianie obwodów rybackich, gdyż materiał będzie niemożliwy do nabycia 
lub bardzo drogi.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odniesienie się do przedstawionych przez środowiska rybackie obaw 
oraz uzasadnienie przygotowywanego projektu ustawy wraz z analizą konsekwencji wprowadzanych zmian. 

Proszę również o informację, jak przebiega udział przedstawicieli środowisk rybackich w pracach legisla-
cyjnych oraz czy uwagi przedstawicieli tych środowisk brane są pod uwagę w toku przygotowywania projektu.

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwróciły się przedstawicielki Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych 

w Polsce zaniepokojone kierunkiem i trybem prac nad nową ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej.
Obawiają się, że przygotowywane zmiany zmierzają do ograniczenia samodzielności w wykonywaniu za-

wodu pielęgniarki i położnej. Zgłaszają także swoje oburzenie dotyczące trybu pracy zespołu przy ministrze, 
w którym czują się marginalizowane mimo reprezentowania największej liczebnie grupy zawodowej w opiece 
zdrowotnej. W przekazanym mi proteście sygnalizują, że ich wnioski o poszerzenie składu zespołu zostały 
zignorowane i odrzucone, co w konsekwencji prowadzi do braku ich wpływu na treść przyjmowanych w gło-
sowaniu zapisów.

Środowisko pielęgniarek i położnych zwraca uwagę, że kierunek przygotowywanych zmian dotyczących 
pacjenta doprowadzi w konsekwencji do ograniczenia jego praw i swobody w dokonywaniu wyborów w pro-
cesie utrzymania i poprawy własnego zdrowia. Wskazuje również, że w sytuacji rosnącej liczby osób w wieku 
senioralnym zapisy planowane w nowej ustawie, dotyczące łączenia zadań pielęgniarki rodzinnej z zadaniami 
pielęgniarki pracującej w gabinecie zabiegowym, spowodują ograniczenie dostępu pacjentów do świadczeń 
pielęgniarki rodzinnej.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Na jakim etapie znajdują się prace dotyczące przygotowania nowej ustawy o podstawowej opiece zdro-

wotnej? Czy dostępny jest już projekt nowej ustawy?
2. Czy wypracowane zostały zapisy dotyczące odrębności funkcjonowania podmiotów pielęgniarek i położ-

nych rodzinnych, pielęgniarek medycyny szkolnej i lekarza rodzinnego, a jeśli tak, to w jakiej formie zostały 
przyjęte?

3. Jaki był tryb powołania zespołu zajmującego się nową ustawą oraz czy przy powoływaniu jego członków 
zachowano podstawowe parytety dotyczące liczebności grup zawodowych w opiece zdrowotnej?

4. Czy przy pracach nad nową ustawą prowadzone są konsultacje ze wszystkimi środowiskami zawodowymi 
opieki zdrowotnej i czy brane są pod uwagę ich opinie?

5. Czy ministerstwo przyjęło główne założenia przygotowywanych zmian w ustawie, a jeśli tak, to jakimi 
przesłankami kierowano się przy ich wyborze oraz czy oszacowano skutki dotyczące pacjentów?

Z wyrazami szacunku 
Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Mamątowa

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie do mojego biura zgłosili się przedstawiciele Komitetu Blokowego Najemców, Partycypantów 

i Kaucjonariuszy Bloku TBS w M. przy ul. (…) w sprawie wykupu mieszkań od urzędu miasta będącego stu-
procentowym udziałowcem, wspólnikiem spółki TBS w M.

Przepisy prawne, jak również opinia prawna biegłego pozwalają na taką transakcję, jednakże mimo wie-
lokrotnych prób podejmowanych przez mieszkańców bloku odnośnie do wykupu mieszkań natrafiają oni na 
niewyjaśnione problemy oraz odmowę tegoż wykupu mimo deklaracji zgody najemców ww. bloku na wykup 
mieszkań.

Wspomnieć należy, iż mieszkańcy w ramach opłat czynszu regularnie spłacali kredyt zaciągnięty przez 
TBS. Niestety warunki wydatkowania środków nie były odpowiednio przestrzegane przez TBS w M. oraz ich 
wspólników.

Racjonalnym rozwiązaniem dla mieszkańców bloku, dla pana burmistrza jako wspólnika spółki TBS oraz 
dla wszystkich zainteresowanych jest ze względów finansowych i społecznych oparta na logicznym rachunku 
ekonomicznym propozycja wykupu owych zasobów mieszkaniowych.

Uważam, iż nastąpiło w tej sprawie wiele naruszeń. W związku z powyższym proszę o sprawdzenie m.in. 
sposobu wydatkowania czynszu regulowanego w latach 1999–2015, wysokości zaciągniętego kredytu na blok 
przy ul. (…), wysokości kwoty spłaconej i spłaconych odsetek, wysokości miesięcznej opłaty (raty kredytu) 
w przypadku ww. bloku, wysokości całkowitej kwoty pozostałej do spłacenia, terminu określającego wg. umowy 
z BGK zakończenie spłaty kredytu oraz decyzji odmownej w kwestii wykupu mieszkań w zakresie renegocjacji 
umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zawartej przez TBS na czas nieokreślony.

Z poważaniem 
Robert Mamątow
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Łukasza Mikołajczyka

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela

Szanowny Panie Ministrze!
W ubiegłym tygodniu zwrócili się do mnie mieszkańcy powiatu kępińskiego zaniepokojeni planowaną 

budową fermy norek amerykańskich w pobliżu miejscowości Zosin, gm. Kępno.
Nasze polskie prawodawstwo pozwala, by fermy do 60 DJP (ok. 24 tysięcy matek) mogły powstawać na 

każdym terenie. W wielu krajach Europy i świata takie gatunki jak norka amerykańska są klasyfikowane jako 
inwazyjne. Ich hodowla wymaga spełnienia szeregu restrykcyjnych norm, a tym samym przestaje być opłacalna. 
W naszym kraju jest inaczej. Żadne inicjatywy zmierzające do zmian prawnych się nie powiodły. Mieszkańcy 
uważają, że tak silne jest lobby producenckie.

W związku z powyższym proszę o informację, czy planowane są prace legislacyjne zmierzające do tego, 
by norka amerykańska została zakwalifikowana jako gatunek inwazyjny. Czy planuje się zmienić przelicznik 
DJP w przypadku norek amerykańskich? Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.

Z wyrazami szacunku 
Łukasz Mikołajczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Leszka Suskiego

Szanowny Panie Komendancie!
Niniejszym oświadczeniem pragnę zwrócić się do Pana Komendanta z apelem o możliwie jak najpilniejsze 

wprowadzenie do planu inwestycyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej budowy nowego 
obiektu jednostki ratowniczo-gaśniczej (JRG) wraz z komendą powiatową PSP w Wadowicach. Po zapoznaniu 
się z warunkami pracy wadowickich strażaków zawodowych stwierdzam, że mają oni najtrudniejsze warunki 
pracy spośród strażaków wszystkich komend powiatowych w moim okręgu wyborczym obejmującym oprócz 
powiatu wadowickiego powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski i suski.

W ostatnich latach poczyniono inwestycje w sąsiednich powiatach, natomiast siedziba JRG i Komendy 
Powiatowej PSP w Wadowicach pozostały bez wsparcia. Wnioski w zakresie celowości i potrzeby budowy 
nowego funkcjonalnego obiektu wraz z jednostką ratowniczo-gaśniczą są od lat kierowane przez wadowickich 
strażaków do władz pożarniczych wyższych szczebli. Tutejsza komenda stanowi ważny ośrodek kierowania, 
szkolenia i dowodzenia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
w powiecie wadowickim, jak i w tej części zachodniej Małopolski. Komenda na terenie swojego obiektu co-
rocznie szkoli setki druhów OSP na potrzeby zarówno sił KSRG, jak i na potrzeby jednostek wspierających 
funkcjonowanie KSRG, i aby szkolenie było w pełni skuteczne i efektywne, musi mieć ku temu odpowiednie 
warunki.

Na szczeblu powiatu oraz poszczególnych gmin obserwuje się wysoką gotowość i sprawność tego 
systemu, czego odzwierciedleniem są skuteczne działania ratownicze prowadzone przez wadowickich 
strażaków, m.in. w 2014 r. w czasie pożaru zakładu produkcji pasz De Heus w Spytkowicach, gdzie ura-
towano mienie warte 100 milionów zł, w czasie ubiegłorocznych akcji ratowniczych podczas nawalnych 
wichur czy w czasie gaszenia pożaru fabryki papieru i tektury w Wadowicach, gdzie strażacy z powiatu 
wadowickiego uchronili zakład od zniszczenia, ratując mienie warte ponad 30 milionów zł. Trzeba również 
wspomnieć o ubiegłorocznym zdarzeniu niemającym precedensu w skali województwa, jakim był pożar 
domu pomocy społecznej w Wadowicach, gdzie dzięki poświęceniu i profesjonalizmowi wadowickich 
strażaków udało się uratować 107 osób.

Na terenie powiatu wadowickiego notuje się rocznie ponad 2 tysiące akcji ratowniczych związanych z ga-
szeniem pożarów oraz likwidacją innych miejscowych zagrożeń. Należy zauważyć, że w roku 2015 na terenie 
powiatu zanotowano ich ponad 2,5 tysiąca. Widać to w raportach rocznych KW PSP w Krakowie, gdzie od kilku 
lat pod względem liczby występujących zagrożeń powiat wadowicki plasuje się na czwartym miejscu, tuż obok 
dużych ośrodków miejskich takich jak Kraków, Nowy Sącz i Tarnów. To wielkie obciążenie dla wadowickich 
jednostek. Aby temu sprostać, prowadzone są systematyczne szkolenia dla funkcjonariuszy PSP i członków 
OSP, ale niezbędne są także środki i zaplecze. Niestety w dzisiejszych czasach bardzo ważnym elementem 
bezpieczeństwa jest wyposażenie w specjalistyczny sprzęt i pojazdy oraz zaplecze techniczne, a stan obiektów 
wadowickiej JRG nie przystaje do dzisiejszych wymagań. Nawet sanepid MSWiA w swoich decyzjach nakazał 
wyłączyć z użytkowania niektóre pomieszczenia JRG Wadowice.

Dzisiejszy obiekt JRG Wadowice to wybudowana na początku lat sześćdziesiątych i zaadaptowana w latach 
siedemdziesiątych na potrzeby zawodowej straży pożarnej ówczesna strażnica OSP. Z informacji, jaką otrzyma-
łem w odpowiedzi na moje pismo kilka lat temu z KG PSP, wynika, że stan techniczny substancji budowlanej 
ocenia się jako dostateczny i zły głównie za sprawą postępującego zawilgocenia ścian piwnic i rozwoju szko-
dliwego zagrzybienia. Stan taki występuje na skutek braku izolacji poziomych ław fundamentowych oraz po-
sadzki, jak również braku izolacji pionowej ścian piwnic, które wykonano z cegły. Zwiększanie się zawilgocenia 
potęguje fakt zakłócenia stosunków wodnych wskutek wykonania kilkadziesiąt lat temu nasypu o wysokości 
około 1 metra w całym obrębie budynku, co związane było z budową mostu na pobliskiej rzece Choczence. 

W całej rozciągłości podpisuję się pod tą analizą i w pełni popieram prośbę o wyasygnowanie środków 
finansowych na budowę przedmiotowego obiektu.

Miałem możliwość, pełniąc przez 20 lat funkcję wójta i starosty, przyjrzeć się codziennej pracy i działaniom 
strażaków podczas takich zdarzeń jak powódź, pożary i wypadki drogowe oraz w czasie innych tragicznych 
sytuacji, w których występowało zagrożenie życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Oceny, jakie należały się 
zarówno strażakom zawodowej straży pożarnej, jak i strażakom ochotnikom z mojej strony zawsze były najwyż-
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sze, podobnie jak mój szacunek i kierowane w ich stronę uznanie. Z tego osobistego doświadczenia płynie moja 
prośba i apel do Pana Komendanta, by możliwie jak najszybciej strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Wadowicach mogli służyć w godnych warunkach i cieszyć się nowym budynkiem komendy.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Leszka Piechotę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z likwidacją Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego i przejęciem jej obowiązków przez 

sam resort oraz w związku z deklaracją dalszej intensywnej pracy nad kompleksową modernizacją prawa 
budowlanego i stworzeniem kodeksu budowlanego pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na kilka kluczowych 
zagadnień z zakresu planowania przestrzennego, które w moim odczuciu mogą zdecydowanie wpłynąć na 
skuteczność nowych planowanych przepisów.

Część przedstawionych tu uwag kierowałem już do komisji kodyfikacyjnej, jednakże z uwagi na to, że nie 
posiadam wiedzy, na jakich założeniach ministerstwo oprze swoje propozycje zmian, pozwalam sobie poruszyć 
tutaj istotne aspekty.

Na etapie planowania nowych rozwiązań należy przyjąć pewne główne założenia ideowe, pozwalające 
spójnie myśleć o kształcie naszych miast i terenów zurbanizowanych. Nie wystarczy jedynie uprościć doku-
ment, skrócić go czy też wprowadzić nowy dokument planistyczny bez spójnej wizji całości. Dowodem tego 
jest zupełna nieskuteczność przepisów funkcjonujących w Polsce od kilkudziesięciu lat. Przeżywaliśmy już 
istnienie modelu państwowych jednostek planistycznych i prawie „prywatnego” planowania opartego na decyzji 
o warunkach zabudowy. W efekcie trudno wskazać w Polsce choćby kilka zaprojektowanych obszarów, które 
są skutkiem działania i stosowania przepisów. W Polsce zupełnie nie występują projektowanie urbanistyczne 
czy planowanie strategiczne, brak również sensownych, a nie iluzorycznych metod partycypacji społecznej.

W dyskusji nad nową ustawą powracają również mity, duchy przeszłości, jak choćby chęć przywrócenia 
państwowych pracowni urbanistycznych, co jest zupełnie sprzeczne z najbardziej skutecznymi praktykami 
światowymi, na przykład brytyjską.

1. Przede wszystkim głównym dysponentem przestrzeni publicznej powinny być społeczności lokalne, 
reprezentowane przez samorządy. Wszelkie strategie działań winny powstawać w formule rzeczywistej party-
cypacji społecznej, uwzględniającej interesy większości stron. Obecny system uzgodnień i konsultacji planów 
jest zupełnie archaiczny, uwzględnia interesy tylko nielicznych i tych, którzy mają bezpośredni interes w kon-
kretnych zapisach. Szeroko stosowane na świecie warsztatowe metody tworzenia planów poprzez ich wizuali-
zację i prezentację w miejscu ich rzeczywistego funkcjonowania ułatwiają społeczności zrozumienie realnych 
efektów tworzonych planów (wizualizacja), co nie sprowadza się tylko do oceny, czy na danym obszarze ma 
obowiązywać plama brązowa, czy zielona. Tak naprawdę obecnie przeciętny obywatel rozumie z planów tylko 
to, czy pozwalają one na zabudowę, czy nie. Nie widząc rzeczywistych, realnych ich skutków i nie biorąc udziału 
w ich tworzeniu, nie szanuje takich zapisów i nie uważa niszczenia ładu przestrzennego za coś poważnego. 
Zupełnie inaczej funkcjonują społeczności, które brały udział w tworzeniu planów oraz strategii i wiedzą, że 
naruszenie wspólnie wypracowanych zapisów pozbawi je urokliwej przestrzeni publicznej, bulwaru czy też 
malowniczego zespołu mieszkaniowego.

2. Rozważyć należy wprowadzenie do prawodawstwa systemu postępowania w sytuacji zagospodarowy-
wania nowych obszarów miejskich o powierzchni przekraczającej 2 ha (gmina mogłaby ten obszar zwiększyć 
w zależności od rodzaju zabudowy). Obecnie w przypadku zagospodarowywania większych obszarów docho-
dzi do konfliktu interesów, skutkującego psuciem przestrzeni miejskiej. Gminy, aby ograniczyć swoje koszty, 
bronią się przed przejmowaniem przestrzeni publicznych, ulic, placów etc., deweloperzy zaś, chcąc sprzedać 
swoje produkty, przekazują mieszkańcom place i ulice na współwłasność, tworząc sztuczne obszary prywatnych 
przestrzeni publicznych. Powstają przez to monokultury, na przykład mieszkaniowe, pozbawione wszelkich 
usług publicznych i niejednokrotnie z powodu swojego zamknięcia blokujące sensowny rozwój miast.

3. Postuluje się stworzenie formy umowy zawieranej między samorządem a deweloperem, umożliwiającej 
wspólne projektowanie założenia i wspólny udział w kosztach, tak by ani gmina nie była zakładnikiem założeń 
deweloperskich, ani deweloper nie był zmuszany do ponoszenia kosztów wykraczających poza rozsądne granice. 
Umowa jasno określałaby ramy czasowe realizacji poszczególnych elementów i późniejszą ich własność. Umowa 
określałaby też, na podobnej zasadzie jak umowy z gestorami mediów, koszty ponoszone przez dewelopera 
i zakres odpowiedzialności podmiotu publicznego, dawałaby również podstawę do wspólnej realizacji zadań 
i ich wzajemnego finansowania.
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4. Należy przeanalizować to, jakie problemy generowane są przez wadliwe rozumienie monopolu plani-
stycznego gmin, pojmowanego jako coś, co mogą zrobić, w zamkniętej pracowni, wyłącznie planiści wraz 
z urzędnikami. Również obecne postulaty części środowiska urbanistów pokazują, że tak naprawdę monopol 
nie różni się od modelu liberalizacji planowania niczym poza metodą wyboru pracowni urbanistycznej. To tak 
naprawdę drugoplanowe kwestie, które nie zmienią obrazu polskich miast. Trzeba umożliwić społecznościom 
wybór najlepszych pomysłów, zapewniających najlepszy efekt przestrzenny i, co ogromnie ważne, rzeczywisty 
dobry efekt ekonomiczny.

Zupełnym nieporozumieniem jest pomysł wyłączenia planowania z systemu zamówień publicznych i two-
rzenia państwowych jednostek planistycznych. Jednostki takie to przejaw myślenia nakazowo-rozdzielczego. 
Służą one głównie projektowaniu pomników architektom, a nie poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Obecnie 
na świecie najlepsze rozwiązania urbanistyczne powstają w procesach partycypacji społecznej, uwzględniającej 
interesy wielu stron. W procesach partycypacyjnych powstają plany w pełni uwzględniające efekt ekonomicz-
ny, tworzone są konkretne harmonogramy działań i wskazywani są odpowiedzialni za ich realizację. Obrona 
monopolu urbanistów państwowych jest sprzeczna z powszechnym doświadczeniem. Nikt z nas, a nawet nikt 
spośród samych urbanistów, nie jest w stanie wskazać choćby jednego czy dwóch zrealizowanych w ostatnich 
latach zaprojektowanych założeń urbanistycznych. Tych kilka w miarę sensownych, które powstały, w żaden 
sposób nie zaistniało w wyniku uchwalenia planów. Co więcej, w opinii praktyków większość planów zawiera 
ogrom utrudniających ich stosowanie błędów, a podstawowym problemem w większości opracowań jest brak 
przełożenia ze skali planu na skalę architektonicznej realizacji.

5. Uważam, że warunkiem koniecznym jest rzeczywiste uwzględnienie efektywności ekonomicznej pla-
nów i ich podporządkowanie realizacji spójnych strategii. Obecnie plany zagospodarowania przestrzennego 
pozwalają na wybudowanie mieszkań dla ponad 300 milionów mieszkańców. Zobowiązania państwa z tytułu 
uchwalania nieefektywnych ekonomicznie planów i niezapobiegania rozlewaniu się terenów zurbanizowanych 
sięgają 130 miliardów zł. Od kilku lat w polskim prawie obowiązuje nakaz uchwalania wraz z planami zagospo-
darowania skutków ekonomicznych uchwalonych planów. Niestety, z przykrością należy stwierdzić, że wymóg 
ten bardzo często traktowany jest przez urbanistów jako zło konieczne.

Stwierdzenie, że skutki są szacowane nierzetelnie, byłoby zbyt delikatne. Zapisy te są formułowane w spo-
sób przypadkowy, a słowa klucze to zapis „finansowanie ze środków unijnych”, który pozwala zaplanować 
kilometry dróg i kanalizacji bez oglądania się na rzeczywiste możliwości i potrzeby gminy. Już dzisiaj, z uwagi 
na wadliwość szacowania wspomnianych skutków, duża część uchwał zatwierdzających plany mogłaby być 
uchylona w trybie nadzoru. Nie dzieje się tak, ponieważ mało kto przywiązuje do zapisów, o których tu mowa, 
odpowiednią wagę, a ponadto obecne zapisy w sposób mało rygorystyczny określają, jak powinny być liczone 
skutki ekonomiczne. Konieczne jest zdecydowane podniesienie rangi tego elementu planowania. Przestawienie 
myślenia z planowania przestrzennego na strategiczne planowanie rozwoju miast, uwzględniające aspekty 
przestrzenne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, pozwoliłoby również radnym na lepsze rozumienie 
istoty podejmowanych uchwał. Jeżeli gmina zamierza przeznaczyć pod zabudowę nowy obszar, powinna nie 
tylko zaznaczyć go na planie kolorem, np. brązowym, lecz także zaprojektować to założenie urbanistyczne oraz 
jednoznacznie określić koszty jego realizacji, ze wskazaniem podmiotów, które te koszty poniosą, oraz czasu 
na ich poniesienie. Po tym czasie w przypadku braku realizacji zamierzeń plan mógłby zostać zmodyfikowa-
ny, z ograniczeniem roszczeń do naprawdę poniesionych kosztów, a nie do wirtualnie zwiększonej wartości. 
Taki system w sposób zdecydowanie bardziej przystępny pozwalałby lokalnej społeczności i radnym ocenić 
jakość proponowanych rozwiązań i podejmować zdecydowanie bardziej racjonalne decyzje. Pozwoliłby rów-
nież wprowadzić na powrót do praktyki projektowanie urbanistyczne, gdyż w polskiej rzeczywistości w ogóle 
ono nie występuje. Zamiast niego mamy ogromny chaos i zabudowę podporządkowaną wyłącznie uzyskaniu 
maksymalnego wskaźnika zabudowy z pominięciem przestrzeni publicznych.

6. Rozważyć należy wprowadzenie zasady okresu funkcjonowania planu. Plan uchwalony na konkretny okres 
zobowiązywałby samorząd do realizacji konkretnych działań inwestycyjnych, a właścicielom gruntów dawałby 
tylko pewien czas na realizację zamierzeń. Po tym okresie gmina bez odszkodowania mogłaby na przykład 
przywrócić charakter rolny gruntu. Wprowadzenie takiej swoistej reguły prawa do zabudowy ograniczałoby 
tworzenie planów w myśl zasady: podnosimy wartość gruntu, przekształcając działki na budowlane.

7. Należy rozważyć wprowadzenie mechanizmu ekonomicznego zwiększającego opłacalność realizacji 
inwestycji na obszarach zabudowanych, a zmniejszającego opłacalność rozlewania się zabudowy. Wskazana 
umowa deweloperska oraz preferencje na obszarach rewitalizacji mogą być dla gmin opłacalnym narzędziem, 
gdyż zamiast budować nową infrastrukturę, będą one mogły skupiać się na mniejszych obszarach.
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8. Kolejnym niezmiernie ważnym elementem jest dopasowanie do nowych wyzwań zapisów ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. Chciałbym zwrócić tutaj uwagę na dwa aspekty.

Po pierwsze, obecnie w zasadzie jedyną powszechnie stosowaną procedurą prowadzenia procesów inwesty-
cyjnych jest przetarg nieograniczony, w którym głównym elementem ocennym jest cena. Odrębnie prowadzi się 
przetarg na przygotowanie projektu technicznego, w którym oceniana jest cena usługi projektowej, a nie wartość 
późniejszych robót. Ten etap pozwalałby zaoszczędzić najwięcej pieniędzy podatników, jednak projektanta 
prawie nigdy nie rozlicza się z kosztochłonności przyjętych rozwiązań. Później prowadzi się przetarg na roboty 
budowlane zgodne z projektem. W większości przypadków doświadczone firmy wykonawcze wiedzą, co dałoby 
się zrobić taniej i lepiej (nieraz wielokrotnie), jednakże nie pozwala się im zmieniać założeń projektowych. 
Na etapie projektu nie prowadzi się żadnych analiz efektywności ekonomicznej, sprowadzając to działanie do 
przygotowania kosztorysu. W efekcie wiele procesów inwestycyjnych prowadzonych jest najdrożej w Europie. 
Mimo możliwości stosowania innych rozwiązań, na przykład dialogu konkurencyjnego, samorządy unikają 
tego typu działań, gdyż są one dużo trudniejsze i niesłusznie – z uwagi na małą popularność – wiążą się z nie-
sprawiedliwymi posądzeniami. Aby zdać sobie sprawę z tego, jakie działania są najefektywniejsze, wystarczy 
przeanalizować metody działań podmiotów prywatnych przy wyborze projektu i wykonawcy. Działaniom tym 
zawsze najbliżej do formy dialogu, gdyż tego typu metody pozwalają na wybór najefektywniejszego funkcjo-
nalnie i ekonomicznie rozwiązania.

Po drugie, w przypadku większości procesów budowlanych jedyną metodą dającą możliwość uzyskania 
odpowiedniej i zarazem niskiej ceny, a jednocześnie zachowania wysokiej jakości i optymalizacji ekonomicznej 
projektów budowlanych jest metoda oparta na dwóch zasadach:

– powiązania projektowania z wykonawstwem (np. wybierając koncepcje architektoniczne, wybiera się 
również budżet), w procesie projektowym można bowiem uzyskać ogromne oszczędności, niekoniecznie ob-
niżające jakość budowli, projektant od samego początku powinien być jednak zainteresowany optymalizacją 
i zmuszony do optymalizacji kosztowej projektu;

– wyboru wykonawcy (najlepiej jednocześnie dla prac projektowych) w postępowaniu dwustopniowym 
prowadzonym najpierw w formule dialogu i negocjacji, w których wspólnie z potencjalnymi wykonawcami 
tworzone są założenia do ostatecznej wersji zamówienia, a dopiero potem następuje zapytanie o cenę wstępnie 
uzgodnionego zakresu.

Uprzejmie proszę Pana Ministra o stanowiska w przedstawionych sprawach. Proszę także o informację, 
czy w trakcie planowanych prac nad nowym prawem wskazane przeze mnie propozycje będą mogły zostać 
rozpatrzone, tak by tworzone prawo przyczyniło się do rozwoju polskich miast i lepszego funkcjonowania pro-
cesu inwestycyjnego. Z uwagi na dużą wagę poruszonej problematyki chciałbym zadeklarować pełną pomoc 
i możliwość współpracy w całym procesie legislacyjnym.

Z poważaniem 
Leszek Piechota
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

W niniejszym oświadczeniu pragnę poruszyć kwestię sytuacji byłych pracowników państwowych gospo-
darstw rolnych.

Na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa zlikwidowano pegeery, w których zatrudnionych było około 450 tysięcy osób, co po uwzględnieniu 
ich rodzin daje liczbę 3 milionów Polaków związanych z pegeerami. Skutkiem likwidacji wspomnianych pod-
miotów było pozbawienie tej licznej grupy naszych obywateli pracy. Należy także podkreślić, że państwowe 
gospodarstwa rolne były również zakładami zapewniającymi swoim pracownikom, ich rodzinom i emerytom 
niegdyś tam zatrudnionym szereg dodatków w postaci artykułów rolnych, opału, mieszkania, a także, w ogrom-
nej większości przypadków, opieki szkolnej i przedszkolnej.

Likwidacja pegeerów i całej związanej z nimi infrastruktury społecznej spowodowała powstanie na wsiach 
potężnej luki w życiu społecznym i gospodarczym. W wielu przypadkach zagroziło to egzystencji setek tysięcy 
polskich rodzin. Skutki tych bolesnych przemian środowisko byłych pracowników państwowych gospodarstw 
rolnych odczuwa do dzisiaj. Tereny popegeerowskie charakteryzują się wysokim poziomem bezrobocia, a co 
za tym idzie, wykluczenia społecznego, i niewielką aktywnością społeczną i zawodową byłych pracowników 
pegeerów. Byłe osiedla popegeerowskie, które na pewnym etapie transformacji społecznej i gospodarczej zo-
stały pozbawione jakiejkolwiek pomocy państwa i zarządu, w wielu miejscach tworzą dziś tak zwane enklawy 
biedy. W wielu przypadkach społeczność byłych pracowników pegeerów ciężką pracą sama zagospodarowała 
dawne osiedla popegeerowskie i wzięła na swoje barki problem ich utrzymania, zarządzania nimi i remontów.

Niezwykle pozytywną rolę w rewitalizacji dawnych blokowisk popegeerowskich odegrał Związek Byłych 
Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych, który od lat zabiega także o poprawę warunków życia oraz 
aktywizację środowiska byłych pracowników pegeerów i ich rodzin. W mojej opinii największą odpowiedzial-
ność za losy tak dużej grupy naszych obywateli ponoszą jednak organy administracji państwowej. Dlatego też 
zwracam się do Pani Minister z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.

1. Czy kierowany przez Panią resort dysponuje danymi obrazującymi sytuację środowiska byłych pracow-
ników pegeerów oraz osiedli popegeerowskich? Jeśli tak, proszę o ich przedstawienie.

2. Czy ministerstwo planuje podjęcie działań polegających na poprawie warunków bytowych pracowników 
dawnych pegeerów?

Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka

Lepsza koordynacja służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli to główny cel 
ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Prace nad końcowym kształtem dokumentu toczą się dość szybko. 
Tłumaczone jest to dwoma ważnymi dla naszego kraju wydarzeniami – szczytem NATO, a także ŚDM. W 
projekcie ustawy odnaleźć możemy jednak budzące niepokój zapisy. Planowana ustawa ma dać poczucie bez-
pieczeństwa naszym obywatelom poprzez ograniczenie im praw obywatelskich kosztem zwiększenia uprawnień 
służb. Pomysł ten nie został poddany żadnym konsultacjom. Ponadto projekt ustawy przewiduje możliwość 
blokowania dostępu do określonych stron informacyjnych w internecie, których treść zostanie oceniona przez 
sąd dopiero po 5 dniach.

Ustawa poszerza także definicję przestępstwa terrorystycznego. Oznacza to, że niektóre zachowania, kwa-
lifikowane zdaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) jako terrorystyczne, dadzą jej prawo 
nieograniczonego dostępu do publicznych baz danych bez nakazu sądowego, co narusza moim zdaniem fun-
damentalne wartości, takie jak wolność osobista oraz prywatność danych osobowych.

Polskie służby sprawdziły się w trakcie wielu ważnych wydarzeń w naszym kraju. Wizyty najważniejszych 
przedstawicieli, w tym prezydentów największych światowych mocarstw, organizacja Euro 2012, spotkania 
centralne w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE czy ochrona dużych imprez masowych (np. Przystanek 
Woodstock) potwierdzają profesjonalizm naszych służb. Kontrowersje budzi więc pomysł przekazania im do-
datkowych uprawnień. Wielu ekspertów podkreśla, że nie od ustawy zależy skuteczność walki z terroryzmem. 
Ustawy antyterrorystyczne obowiązujące w innych krajach, takich jak Niemcy, Francja czy USA, pokazują, że 
mimo dobrych przepisów nie rozwiązano problemu zamachów.

Wspomniana ustawa zawiera ponadto punkty, które muszą budzić wątpliwości każdego obywatela. Pierwszy 
z nich znajdujemy już na samym początku – art. 5 ust. 2. W polskim prawie brak bowiem precyzyjnej definicji 
aktu terrorystycznego, a nowa ustawa nie definiuje na nowo tego pojęcia. Zdaniem wielu analityków może to 
spowodować szeroką nadinterpretację przez służby i w konsekwencji takie działania, jak zakładanie podsłuchów 
czy śledzenie naszych obywateli.

Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do wskazanych argumentów, a także 
odpowiedź na pytanie: czy kierowany przez Pana resort planuje konsultacje społeczne w sprawie wspomnianej 
ustawy?

Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

Przyjęta przez Sejm ustawa dotycząca darmowych leków dla seniorów zakłada, że osoby po 75. roku życia 
będą miały prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 
wyrobów medycznych, które będą wymienione w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. Do dziś nie 
dotrzymano tej obietnicy. Po pierwsze, darmowe leki będą obowiązywały, jak podaje Ministerstwo Zdrowia, 
dopiero od 1 września. Po drugie, nie wszystkie leki będą darmowe, jak obiecywała pani premier, lecz tylko 
wybrane.

Ustawa nie precyzuje, według jakich zasad minister zdrowia ma tworzyć listę darmowych leków. Wprowadzony 
zapis o kryterium efektywności kosztowej w mojej ocenie nie rozwiązuje problemu. Oznacza to, że na liście 
powinny się znaleźć leki, których skuteczność odpowiada cenie. To z kolei oznacza, że najdroższe leki na pewno 
nie będą dla emerytów za darmo, ponieważ stosunek jakości do ceny jest nieefektywny. Wprowadzona noweli-
zacja ustawy łamie też zasadę wprowadzoną przez unijną dyrektywę o przejrzystości w podejmowaniu decyzji 
związanych z refundacją leków. Nie ma w niej bowiem opisanej procedury wpisywania leków na stworzoną 
listę „S”, czyli dla seniorów, co może skutkować monopolizacją rynku farmaceutycznego przez jedną firmę, 
która wpisuje się w kryterium efektywności kosztowej.

Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszę o zabranie stanowiska w tej kwestii oraz odpowiedzi na na-
stępujące pytania.

1. Czy kierowany przez Pana resort planuje wprowadzenie innych, poza wiekiem, kryteriów, które upraw-
niałyby osoby starsze do bezpłatnych leków?

2. Jakie stanowisko zajmuje ministerstwo w związku ze znaczną podwyżką cen specjalistycznych leków 
medycznych, kosztem których stworzono listę „S”?

Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W przetargach na dostawę taboru zarówno dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA), jak i dla wojewódz-

twa zachodniopomorskiego znalazły się zapisy dotyczące wymogów doświadczenia, które eliminują z udziału 
największego polskiego producenta taboru – Pesę Bydgoszcz. Pierwszy z nich dotyczy wymogu należytego 
zrealizowania dostawy 4 pojazdów elektrycznych z zabudowanym systemem ETCS (europejski system sterowania 
pociągiem) co najmniej poziomu 1 oraz z uzyskaniem dopuszczenia do eksploatacji na pełną zgodność z TSI. 
Takie referencje posiadają najwięksi konkurenci Pesy – Newag i Stadler, dzięki wspólnej realizacji kontraktu na 
dostawę Flirtów dla PKP Intercity, a także Alstom, dzięki dostawcom Pendolino dla tego samego przewoźnika.

Podobne ułożenie wymagań dotyczących referencji wyklucza bydgoską fabrykę z postępowania w woje-
wództwie zachodniopomorskim. Wprowadzanie do SIWZ nigdy dotąd niestosowanych w takiej formie zapisów 
wykluczających udział Pesy w postępowaniu podważa ideę uczciwej konkurencji. Do tej pory wymagania 
zamawiających koncentrowały się na docelowych parametrach pojazdów, które będą dostarczane. W obu 
toczących się postępowaniach barierami wejścia dla Pesy są parametry pojazdów już dostarczonych (doświad-
czenie), które – biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy i stan infrastruktury (zamontowane w torach systemy 
bezpieczeństwa) – są bez znaczenia na etapie składania ofert.

Pozwolę sobie przedstawić szczegółowo konkretne zapisy dyskryminujące Pesę zawarte w SIWZ.
„2) posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że wykonawca dostarczył w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej trzy elektryczne zespoły trakcyjne, o wartości nie mniejszej niż 15 000 000 zł brutto każ-
dy zespół trakcyjny, posiadające zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego 
z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI), dokument obowiązujący w innym kraju UE.

Warunek zostanie uznany za spełniony niezależnie od tego, czy dostarczenie wymaganej liczby elektrycznych 
zespołów trakcyjnych nastąpiło w ramach jednej umowy, czy też większej liczby umów”.

Zapis wprost promujący Newag oraz Stadler. Wymóg w sposób celowy został tak sformułowany, aby wyko-
nawcy musieli wykazać się doświadczeniem w uzyskaniu zezwolenia pojazdu na pełną zgodność z TSI. Należy 
zaznaczyć, że wymóg obowiązkowego uzyskiwania zezwolenia na pojazd w pełni zgodnego z TSI obligatoryjnie 
zacznie funkcjonować od końca czerwca 2017 r.! Jaki jest zatem sens, aby zamawiający już dziś stawiał tak 
restrykcyjny wymóg? Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że tylko Newag i Stadler wykonali jedną umowę, przez 
co mają wspólną referencję, którą mogą wykorzystać w przedmiotowym postępowaniu.

Nie można tracić z pola widzenia faktu, że obecnie są ogłoszone 2 postępowania, w których: a) ŁKA – dosta-
wa 14 EMU – wprost promuje Stadler, b) woj. zachodniopomorskie – dostawa 17 EMU (z opcją i zamówieniem 
dodatkowym na kolejne 13 EMU) – preferuje Newag.

W obu przetargach Newag i Stadler mogą posłużyć się wspólną referencją. Taki stan może prowadzić do 
wniosku, że podmioty te dopuściły się zmowy przetargowej.

„2.2.8. OPZ Moc ciągła silników trakcyjnych: pojazd 3-członowy – minimum 400 kW, pojazd 4-członowy 
– minimum 500 kW”.

Zamawiający wskazał moc silników dokładnie takich, jakie stosuje Newag w wersji 3- i 4-członowej. 
Wskazanie mocy oznacza dla Pesy brak możliwości zaoferowanie pojazdu Elf, ponieważ ten w wersji 3-czło-
nowej ma silniki o mocy 360 kW.

„4.1.3. OPZ Przekształtniki trakcyjne.
Pojazd 3-członowy: przekształtniki energoelektroniczne w technologii półprzewodnikowej IGBT obsługujące 

dwa silniki trakcyjne lub każdy silnik zabudowane na członach skrajnych. Falownik napięcia musi składać się 
z modułów łatwych w utrzymaniu, które znajdować się będą w tej samej obudowie. Chłodzenie falowników: 
cieczowe. Moc ciągła minimum 1650 kW.

Pojazd 4-członowy: przekształtniki energoelektroniczne w technologii półprzewodnikowej IGBT. Układ 
napędowy musi składać się z dwóch niezależnych szaf zabudowanych na członach skrajnych. W każdej szafie 
zabudować 2 falowniki, z których każdy zasila jeden silnik trakcyjny. Musi istnieć możliwość wyłączenia 
indywidualnie każdego falownika osobno, a tym samym wyłączenia każdego silnika trakcyjnego z osobna. 
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Minimalna wymagana moc 1 MW na każdą szafę falownikową obsługującą dwa silniki trakcyjne lub każdy 
silnik zabudowane na członach skrajnych”.

Zapis dotyczący przekształtników pojazdu 3-członowego mówi o rozwiązaniu, w którym 1 falownik zasila 
1 silnik, a jest to rozwiązanie stosowane tylko przez firmę Medcom, która dostarcza komponenty dla Newag. 
Jest to rozwiązanie wprost wskazujące na Newag.

„Terminy dostaw:
— dostawa pierwszych trzech pojazdów 3-członowych (stanowi kryterium oceny ofert)
a) do 30 czerwca 2017 r. – 0 pkt – zaoferowanie dostaw po tym terminie = odrzucenie oferty
b) do 30 marca 2017 r. – 5 pkt
c) do 20 grudnia 2016 r. – 10 pkt
— dostawa kolejnych 6 pojazdów (3 3-członowe i 3 4-członowe) – 2017 r.
— dostawa kolejnych 7 pojazdów (6 3-członowych i 1 4-członowy) – w 2018 r.
— pojazd siedemnasty (4-członowy) – 2020 r.
— z opcją na 10 EZT (skorzystanie z opcji nie później niż do 30 września 2019 r.; dostawa do 20 grudnia 

2020 r.)
— możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego”.
Wskazane powyżej kryterium oceny jest dyskryminujące dla największego polskiego producenta z tego 

względu, że opisane powyżej warunki techniczne jasno wskazują na preferencję produktu firmy Newag. Takie 
działanie zamawiającego powoduje, że firma Newag miała możliwość szybszego zamówienia komponentów 
i będzie w stanie szybciej dostarczyć pojazdy poprzez zaoferowanie terminu do 31 grudnia 2016 r., przez co 
uzyska 10 pkt przewagi nad konkurencją. Inni producenci w celu zrównania szans będą musieli obniżyć cenę 
oferty o ponad 17% (ponad 40 milinów zł), przez co przy wskazanym w sposób niejednoznaczny przez zama-
wiającego budżecie mogą narazić się na zarzut rażąco niskiej ceny i ich oferta może zostać odrzucona.

Należy zauważyć, że zastosowanie kryterium o takim kształcie w sposób bezpośredni promuje podmioty, 
które uruchomiły zamówienia na komponenty szybciej lub mają aktualnie rozpoczętą produkcję pojazdów toż-
samych z tymi stanowiącymi przedmiot zamówienia (Newag obecnie produkuje pojazdy elektryczne w wersji 
3-członowej dla woj. opolskiego oraz w wersji 4-członowej dla woj. małopolskiego).

Zamawiający daje trudny wybór innym wykonawcom niż ten wskazany:
a) zaoferowania terminu, za który wykonawca otrzyma 0 pkt, przez co będzie musiał obniżyć swoją ofertę 

o blisko 40 milionów zł, aby zrównać się w punktacji ze wskazanym wykonawcą;
b) zaoferowania terminu, który nie zostanie dotrzymany, przez co wykonawcy zostaną naliczone kary, 

a ponadto zamawiający będzie miał możliwość wypowiedzenia umowy po opóźnieniu w dostawie sięgającym 
30 dni lub w przypadku, gdy wartość kar przekroczy 10% wartości umowy.

Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę do Pana Premiera o analizę możliwości kontroli przedmiotowego 
przetargu w kontekście złamania zasad równoprawnej dostępności oferty dla wszystkich producentów, w tym 
przede wszystkim spółki Pesa SA z Bydgoszczy. Jest to także ważne w kontekście celowości oraz prawidłowości 
wydawania środków unijnych, z których zakup nowego taboru jest dofinansowany.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

W orzecznictwie sądów powszechnych zaistniała rozbieżność co do tego, czy stronie procesu cywilnego 
reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika przysługuje zwrot kosztów zastępstwa procesowego 
w zakresie wynagrodzenia pełnomocnika z tytułu reprezentowania strony w postępowaniu wywołanym wnie-
sieniem skargi na orzeczenie referendarza sądowego rozpoznanej przez sąd rejonowy.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, iż zgodnie z przepisem art. 471 k.p.c. referendarz sądowy 
może wykonywać czynności w postępowaniu cywilnym w przypadkach wskazanych w ustawie. W zakresie 
powierzonych mu czynności referendarz sądowy ma kompetencje sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej. Od 
postanowień wydanych przez sąd, o których mowa w art. 394 §1 pkt 2 i 9 k.p.c., stronie przysługuje zażalenie 
do sądu drugiej instancji. Jeżeli zaś postanowienie w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu 
(art. 394 §1 pkt 9 w związku z art. 39822 §1 i art. 39823 §1 k.p.c.) lub postanowienie o odmowie ustanowienia 
adwokata lub radcy prawnego (art. 394 §1 pkt 2 w związku z art. 39822 §1 i art. 39823 §1 k.p.c.) wyda referendarz 
sądowy, stronie służy skarga na orzeczenie referendarza sądowego. Skargę tę rozpozna sąd, w którym refe-
rendarz wydał skarżone postanowienie, orzekając jako sąd drugiej instancji i stosując odpowiednio przepisy 
o zażaleniu (art. 39823 §2 k.p.c.).

Zgodnie z przepisem art. 98 §1 strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na 
jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Elementem 
kosztów procesu jest koszt zastępstwa strony przez profesjonalnego pełnomocnika w procesie obejmujący 
wynagrodzenie tegoż pełnomocnika (art. 98 §3 k.p.c.). Wysokość stawek wynagrodzenia profesjonalnego 
pełnomocnika określają rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat 
za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzie-
lonej z urzędu (tekst jedn.: DzU z 2013 r. poz. 461)1 oraz w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz 
ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego 
z urzędu (tekst jedn.: DzU z 2013 r. poz. 490)2.

Nie ma wątpliwości, iż w razie gdyby sąd drugiej instancji rozstrzygnął zażalenie na postanowienie sądu 
pierwszej instancji (np. w kwestii kosztów procesu), orzekłby również o kosztach zastępstwa procesowego 
w postępowaniu wpadkowym, jakim jest postępowanie wywołane wniesieniem zażalenia. W tej sytuacji sąd 
zasądziłby koszty zastępstwa procesowego na podstawie §13 ust. 2 rozporządzenia adwokackiego lub na pod-
stawie §12 ust. 2 rozporządzenia radcowskiego. Te przepisy normują bowiem stawki minimalne za prowadzenie 
spraw w postępowaniu zażaleniowym, a ich wysokość jest różna w zależności od tego, który sąd rozpatruje 
zażalenie (okręgowy, apelacyjny czy Sąd Najwyższy).

Problem pojawia się, gdy sąd rejonowy rozpoznaje skargę na orzeczenie referendarza sądowego, tj. posta-
nowienie w przedmiocie, przykładowo, kosztów procesu. Istotne jest bowiem to, że taką skargę rozpoznaje sąd 
rejonowy orzekając jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu (art. 39823 §2 k.p.c.). 
Ww. rozporządzenia wprost nie przewidują stawki wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika w postę-
powaniu wywołanym wniesieniem skargi na orzeczenie referendarza sądowego. I tu pojawia się rozbieżność 
w orzecznictwie sądów rejonowych.

Część sądów (zdecydowana mniejszość) zasądza na rzecz strony reprezentowanej przez pełnomocnika pro-
fesjonalnego koszty zastępstwa w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi na orzeczenie referendarza 
sądowego na podstawie przepisu §5 w związku z §13 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia adwokackiego lub w związku 
z §12 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia radcowskiego. W myśl bowiem przepisu §5 obu rozporządzeń wysokość 
stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę 
w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. Sądy przyjmują, iż stawki z tytułu zastępstwa w postępowaniu 
przed sądem okręgowym są najbardziej zbliżone rodzajowo do sprawy skargi na orzeczenie referendarza są-
dowego, mimo iż rozpoznają ją sądy rejonowe, a nie okręgowe. Większość sądów rejonowych oddala wnioski 
o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w sprawie wywołanej skargą na orzeczenie referendarza sądo-

1) 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.  
    w sprawie opłat za czynności adwokackie (DzU poz. 1800).
2) 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.  
    w sprawie opłat za czynności radców prawnych (DzU poz. 1804).
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wego, przyjmując, iż ani rozporządzenie adwokackie, ani radcowskie nie przewiduje stawki wynagrodzenia 
w tego rodzaju sprawach.

W związku z powyższym zapytuję, czy §5 w związku z §13 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia adwokackiego lub 
w związku z §12 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia radcowskiego może stanowić podstawę do zasądzenia na rzecz 
strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu 
wywołanym skargą na orzeczenie referendarza sądowego w sprawach, o których mowa w przepisie art. 39823 
§1 k.p.c., jeżeli skargę tę rozpoznaje sąd rejonowy.

W ocenie interpelanta na powyższe pytanie odpowiedzieć należy twierdząco. Nie ma absolutnie żadnego 
uzasadnienia dla różnicowania sytuacji prawnej strony wnoszącej środek mający na celu wzruszenie orzecze-
nia wpadkowego w zależności od tego, czy wydał je sąd, czy referendarz sądowy. Nie do pogodzenia z zasadą 
równości wobec prawa byłaby sytuacja, gdy w postępowaniu cywilnym jeden obywatel ma prawo żądać zwrotu 
kosztów zastępstwa procesowego, a drugi nie i tylko dlatego, że jedno orzeczenie wydał sąd, a drugie referendarz 
sądowy, chociażby treść orzeczeń i środków zaskarżenia były identyczne. Nie ma żadnego uzasadnienia aksjo-
logicznego dla różnicowania sytuacji obywateli w postępowaniu cywilnym z przyczyny wskazanej powyżej.

Na poparcie wskazanej wyżej argumentacji przydatne może być orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt SK 30/09. W odniesieniu do przedmiotowej sprawy przede wszystkim trafny 
jest wyrażony w uzasadnieniu ww. wyroku pogląd sędziego TK Z. Cieślaka, zgodnie z którym uznany za nie-
konstytucyjny „przepis może zniechęcać do występowania ze skargą w obawie przed poniesieniem kosztów, 
które – nawet jeśli sąd uzna skargę za zasadną – nie zostaną skarżącemu zwrócone. Skutkiem zakwestionowa-
nego przepisu jest stan niepewności co do ekonomicznego bilansu podejmowanych czynności procesowych3”.

Przedmiot mojego oświadczenia ma charakter zasadniczy, albowiem dotyka prawa obywateli do sądu, ele-
mentem którego jest zapewnienie stronie zwrotu kosztów postępowania sądowego w razie wygrania sprawy, 
w tym także zwrotu kosztów skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej w postępowaniu wywołanym 
zasadnym wniesieniem skargi na orzeczenie referendarza sądowego rozpoznanej przez sąd rejonowy.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński

3) http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/tk-zwrot-kosztow-zawsze-gdy-dzialania-referendarza-byly-bezprawne (dostęp w dniu 
sporządzenia zażalenia).
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